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PASQYRA E POZICIONIT FINANCIAR 
MË 31 DHJETOR 2021  

 

 

Këto pasqyra financiare janë aprovuar nga Menaxhmenti i Kompanisë më 1 Mars 2022 dhe janë nënshkruar 

në emër të saj nga: 

 

Shpend Balija   Fazile Gashi 

Kryeshef Ekzekutiv   Drejtoreshë Financiare 

 Shënimet 31 Dhjetor 2021 31 Dhjetor 2020 

  EUR ‘000 EUR ‘000 

PASURITË    
Paraja dhe ekuivalentët e saj 6            525  433 

Depozitat 7         2,767  4,379 

Investimet në letrat me vlerë të qeverisë 8        11,724  9,969 

Të arkëtueshmet nga sigurimi 9            669  795 

Parapagimi i tatimit në fitim               12  - 

Kostot e shtyera të blerjes  10            541  381 

Pjesa e risiguresit në detyrimet e sigurimit  15,16            863  1,213 

Pronat dhe pajisjet 11         3,814  3,155 

Pasuritë e paprekshme 12            105  46 

Pasuritë e tjera 13            621  532 

GJITHSEJ PASURITË   21,641  20,903  

  

  

KAPITALI  

  

Kapitali aksionar 14         7,228   7,228  

Teprica e rivlerësimit          1,035   1,116  

Humbjet e akumuluara         (3,514)  (4,330) 

GJITHSEJ EKUITETI  4,749  4,014  

  

  

DETYRIMET  

  

Rezervat Bruto të Dëmeve 15         9,632  10,468 

Rezervat Bruto të Primeve 16         4,771  3,781 

Tatimi mbi të ardhura i pagueshëm               -    73 

Deferred Tax Liability 24              38  - 

Huazimet dhe detyrimet e qirasë 17         1,358 1,701 

Detyrimet nga sigurimi dhe të tjera 18         1,093  866 

GJITHSEJ DETYRIMET   16,892 16,889 

GJITHSEJ EKUITETI DHE DETYRIMET   21,641 20,903 
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PASQYRA E FITIMIT DHE HUMBJES DHE TË ARDHURAT TJERA 
GJITHËPËRFSHIRËSE 
PËR VITIN E PËRFUNDUAR ME 31 DHJETOR 2021 

 

  
Shënimet 

 
2021 

 
2020 

  EUR ‘000  EUR ‘000 
    

Primet e shkruara bruto 19         13,567   11,372  
Minus: Tatimi në prime 24                -    - 

Minus: Primet e bartura te risiguruesit 20        (1,189) (1,380) 

Primet e shkruara neto          12,378  9,992 
  

 
 

Ndryshimet Neto në provizionin për primet e 
pafituara  

16 
(990) 

(286) 

Pjesa e ndryshimit të risiguruesve në provizionin për 
primet e pafituara 

16 
           (85) 

226 

Primet e fituara neto          11,303  9,932 
  

  

Te ardhurat e interesit 22              285  267 
Shpenzimet e Interesit  (50) (50) 
Kthimi nga ri-sigurimi               865   270  
Komisioni nga risigurimi               226   213  
Te ardhurat tjera                36   29  

Gjithsej të ardhurat          12,665  10,661 
    
Humbjet dhe shpenzimet për rregullimin e humbjeve 15 (7,541) (6,285) 

Pjesa e shpenzimeve administrative për BKS-në 21 (158) (162) 

Kostot e përvetësimit të polisave   
(1,041) (1,233) 

Shpenzimet e tjera administrative 23 (2,966) (2,276) 

Gjithsej shpenzimet  (11,706) (9,956) 

    

 Fitimi para tatimit  959 705 

 
Tatimi mbi të ardhurat 24 (143) (104) 

Fitimi për vitin  816 601 

    

Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse   
 

Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse nga rivlerësimi i 
letrave me vlerë 

 (81) (17) 

    

GJITHSEJ TË ARDHURAT GJITHËPËRFSHIRËSE  735 584 
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PASQYRA E NDRYSHIMEVE NË EKUITET  
PËR VITIN E PËRFUNDUAR ME 31 DHJETOR 2021 
 

 

 Kapitali 
aksionar  

Humbjet e 
akumuluara  

Teprica e 
rivlerësimit 

Rezervat 
e vlerës 
së drejtë 
të letrave 
me vlerë 

Gjithsej  

 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 EUR ‘000 
EUR 
‘000 

      

Më 1 JANAR 2021 7,228 (4,330) 766 350 4,014 

Transaksionet me pronar      

Dividendët - - - - - 

Gjithsej transaksione me pronar - - - - - 

Fitimi për vitin - 816 - - 816 

Humbjet tjera gjithëpërfshirëse - - - (81) (81) 

GJITHSEJ TË ARDHURAT 
GJITHËPËRFSHIRËSE 

- 816 - (81) 735 

MË 31 DHJETOR 2021 7,228 (3,514) 766 269 4,749 

      

Më 01 JANAR 2020 5,428 (4,931) 766 367 1,630 

Transaksionet me pronar      

Shtimi i kapitalit (Shënimi 14) 1,800 - - - 1,800 

Gjithsej transaksionet me pronar 
1,800   -   -   -         

1,800  

Fitimi për vitin - 601  -  - 601 

Të ardhurat tjera gjithëpërfshirëse - -   -  (17) (17) 

GJITHSEJ TË ARDHURAT 
GJITHËPËRFSHIRËSE 

- 601  -  (17) 584 

MË 31 DHJETOR  2020 7,228 (4,330) 766  350 4,014 
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PASQYRA E RRJEDHËS SË PARASË  

PËR VITIN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 2021 
 

 
 2021 2020 

 Shënime EUR’000 EUR’000 

AKTIVITETET OPERATIVE    

Fitimi/(Humbja) para tatimit  959 705 

Rregulluar për zëra jo-monetar:   
 

Zhvlerësimi dhe amortizimi 11,12 199 130 

Provizionimi i te arkëtueshmëve dhe tjera 25 251 (26) 

Të ardhurat nga interesi 22 (285) (267) 

Shpenzimet e interesit 22 50 50 

   1,174 592 

Ndryshimet në kapitalin punues:   
 

Rezerva bruto e dëmeve  (836) 1,223 

Rezervat e primeve  990 286 

Pasuritë e risgurimit  350 (400) 

Kostot e shtyera të blerjes   (160) 241 

Të arkëtueshmet nga primi i sigurimit  (125) (128) 

Pasuritë e tjera   (89) (177) 

Sigurimet dhe detyrimet e tjera    227 (113) 

Tatimi mbi të ardhura i paguar  (191) (31) 

Interesi i paguar  (60) (50) 

Paraja neto e përdorur në aktivitetet operative   1,280 1,443 
   

 

AKTIVITETET INVESTUESE   
 

Blerja e pasurive fikse dhe pasurive të paprekshme      (507) (111) 

Zvogëlimi i depozitave  7 1,612 (1,200) 

Rritja e investimeve të letrave me vlerë të qeverisë  8 (1,826) (2,015) 

Interesi i pranuar   274 267 

Paraja neto e përdorur nga aktivitetet investive   (447) (3,059) 

 
AKTIVITETET FINANCIARE   

 
 

Shtimi i kapitalit 14 - 1,800 

Huatë e marra  (642) - 

Detyrimet e qirasë  (99) (65) 

Paraja neto nga aktivitetet financiare   (741) 1,735 

   
 

NDRYSHIMI NETO NË PARA DHE EKUIVALENTËT E 
SAJ 

 92 
119 

Paraja dhe ekuivalentët e saj në fillim  433 314 

Paraja dhe ekuivalentët e saj më 31 Dhjetor 6 525 433 
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1. TË PËRGJITHSHME 

Kompania e Sigurimeve Illyria sh.a ishte inkorporuar sipas ligjeve të Republikës së Kosovës dhe është regjistruar 

në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë me numër  810483769 si shoqëri aksionare. Kompania është 100% pronë 

dhe e kontrolluar nga Pozavarovalnica Save re d.d, (Sava Re) duke qenë kompani themelore mëmë. 

Pasqyrat financiare të konsoliduara të SAVA RE GROUP – si kompani mëmë, mund të gjinden në 

https://www.sava-re.si/en/investors/financial-information/financial-reports/ 

Kompania është e licencuar si kompani e sigurimeve jo-jetë. Veprimtaria kryesore e Kompanisë është sigurimi 

motorik për përgjegjësinë ndaj palëve të treta dhe klasa të tjera të sigurimit të tilla si: 

• Sigurimi i pronave;  

• Sigurimi i Shëndetit Familjar; 

• Të gjitha risqet gjatë Ndërtimit (CAR);  

• Sigurimi i shëndetit në udhëtim;  

• Aksidentet personale;  

• Kasko, etj. 

 

Selia e regjistruar e Kompanisë gjendet në rrugën Bulevardi Nëna Terezë nr. 33, Prishtinë, Kosovë. Më 31 Dhjetor 

2021, Kompania ka të punësuar 220 staf dhe menaxhment të lartë (2020: 204 staf dhe menaxhment të lartë).  

2. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE TË RËNDËSISHME KONTABËL 

Politikat kryesore kontabël të miratuara në përgatitjen e këtyre pasqyrave financiare janë paraqitur më poshtë. Këto 

politika janë zbatuar në mënyrë të vazhdueshme në të gjitha vitet e paraqitura, përveç nëse është përcaktuar 

ndryshe. 

A. BAZA E PËRGATITJES DHE DEKLARATA E PËRPUTHSHMËRISË ME SNRF 

Këto pasqyra financiare janë përgatitur në bazën e vijimësisë dhe në pajtueshmëri me Standardet Ndërkombëtare 

të Raportimit Financiar (“SNRF”), duke qenë Standarde dhe Interpretime të nxjerra nga Bordi i Standardeve 

Ndërkombëtare të Kontabilitetit (“BSNK”), që janë në fuqi prej 31 Dhjetor 2021. 

Pasqyrat financiare janë përpiluar mbi bazën e kostos historike, përveç pasurive financiare në dispozicion për shitje 

të cilat maten me vlerën e drejtë dhe pasurisë financiare të mbajtura deri në maturim, të cilat maten me koston e 

amortizuar. Pasqyrat financiare janë paraqitur në Euro (€) të rrumbullakuara në shumën më të përafërt (€000), 

përveç nëse e përcaktuar ndryshe. 

Kompania paraqet pasqyrën e saj të pozicionit financiar në përgjithësi në renditje të likuiditetit. Një analizë në lidhje 

me rikuperimin ose shlyerjen brenda dymbëdhjetë muajve pas datës së raportimit (jo më shumë se 12 muaj) dhe 

më shumë se 12 muaj pas datës së raportimit (më shumë se 12 muaj) është paraqitur në shënimin përkatës. 

Përgatitja e pasqyrave financiare në përputhje me SNRF kërkon përdorimin e vlerësimeve të caktuara kritike 

kontabël. Gjithashtu kërkohet që menaxhmenti të ushtrojë gjykimin e tij në procesin e zbatimit të politikave kontabël 

të Kompanisë. Fushat që përfshijnë një shkallë më të lartë gjykimi ose kompleksiteti, ose fushat ku supozimet dhe 

vlerësimet e përafërta janë të rëndësishme për pasqyrat financiare janë të shpalosura në Shënimin 3: Gjykimet e 

rëndësishme dhe burimet kryesore të pasigurisë së vlerësimit. 

Pasqyrat financiare janë përgatitur për vitet e përfunduara më 31 Dhjetor 2021 dhe 2020. Të dhënat aktuale dhe 

krahasuese të paraqitura në këto pasqyra financiare janë shprehur në mijëra Euro, përveç nëse është përcaktuar 

ndryshe. Kur është e nevojshme, shifrat krahasuese janë ri- klasifikuar në përputhje me ndryshimet në prezantimin 

për vitin. 
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2. PËRMBLEDHJE E POLITIKAVE TË RËNDËSISHME KONTABËL (VAZHDIM) 

Zbatimi i kërkesave të reja të SNRF-së 

Kompania ka zbatuar të gjithë Standardet dhe Interpretimet e Kontabilitetit të reja ose të ndryshuara të lëshuara 

nga Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit ('IASB') që janë të detyrueshme për periudhën aktuale të 

raportimit. Zbatimi i këtyre standardeve dhe interpretimeve nuk kishte ndonjë ndikim të rëndësishëm në pasqyrat 

financiare të Kompanisë. 

Standardet dhe amandamentet e reja të mëposhtme u bënë efektive më 1 Janar 2021: 

• Koncesionet e qirasë të lidhura me COVID-19 përtej datës 30 qershor 2021 (Ndryshimet në SNRF 16) 

• Faza 2 e Reformës së Standardit të Normës së Interesit (Ndryshimet në SNRF 9, SNK 39, SNRF 7, SNRF 

4 dhe SNRF 16) 

 

Kërkesat e reja të SNRF të nxjerra por ende jo efektive ose të zbatuara nga Kompania  

Disa standarde dhe interpretime të caktuara të kontabilitetit janë lëshuar që nuk janë të detyrueshme për periudhat 

raportuese të 31 Dhjetorit 2021 dhe nuk janë miratuar herët nga Kompania. Kompania është në fazën fillestare të 

vlerësimit të ndikimit të SNRF 17 Kontratat e Sigurimit në pasqyrat financiare, megjithatë zbatimi  i saj pritet të ketë 

ndikim të rëndësishëm në pasqyrat financiare të Kompanisë. 

Standardet dhe ndryshimet që nuk janë ende efektive dhe nuk janë miratuar herët nga Kompania përfshijnë: 

• IFRS 17 "Kontratat e Sigurimit" duke përfshirë ndryshimet në IFRS 17 (efektive për periudhat 

vjetore duke filluar nga ose pas 1 janarit 2023), 

• Ndryshimet në IFRS 17 Kontratat e Sigurimit (Ndryshimet në IFRS 17 dhe IFRS 4) 

• Referime të Kuadrit Konceptual  

• Të ardhurat para përdorimit të synuar (Ndryshimet në IAS 16) 

• Kontrata të mëdha - Kosto e përmbushjes së një kontrate (Ndryshimet në IAS 37) 

• Përmirësimet vjetore në Standardet e IFRS 2018-2020 (Ndryshimet në IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16, 

IAS 41) 

• Klasifikimi i detyrimeve si aktuale ose jo-aktuale (Ndryshimet në IAS 1) 

• Tatimi i shtyrë lidhur me Pasuritë dhe Detyrimet nga një Transaksion i Vetëm 

 

Me përjashtim të SNRF 17 dhe nëse nuk shpaloset më sipër, standardet, ndryshimet dhe interpretimet e reja nuk 

pritet të ndikojnë ndjeshëm në pasqyrat financiare të Kompanisë. 

 

B. VALUTA FUNKSIONALE DHE RAPORTUESE 

Zërat e përfshirë në pasqyrat financiare maten duke përdorur valutën e mjedisit primar ekonomik në të cilin operon 

Kompania (“valuta funksionale”). Këto pasqyra financiare janë paraqitur në Euro, që është valuta funksionale dhe 

raportuese e Kompanisë. 

C. PRONA DHE PAJISJET 

Në njohjen fillestare, artikujt e pronës, impianteve dhe pajisjeve njihen me koston, e cila përfshin çmimin e blerjes, 

si dhe çdo kosto që i atribuohet drejtpërdrejtë sjelljes së pasurive/aktivit në vendin dhe gjendjen e nevojshme për 

të qenë në gjendje të veprojë në mënyrën e synuar nga Menaxhmenti. 

Pas njohjes fillestare, artikujt e pronës, impianteve dhe pajisjeve barten me kosto minus zhvlerësimin e akumuluar 

dhe humbjet nga dëmtimi. 

Ndërtesat barten në shumën e rivlerësuar, vlera e drejtë e së cilës matet në mënyrë të besueshme, dhe që është 

vlera e drejtë e saj në datën e rivlerësimit minus çdo zhvlerësim i akumuluar dhe humbje të ndodhura. 

Zhvlerësimi llogaritet në mënyrë që të shlyejë koston e një pasurie, minus vlerën e vlerësuar të mbetur, gjatë 

jetëgjatësisë së tij/saj ekonomike si më poshtë: 
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 Norma e zhvlerësimit   

  

Toka 0 % 
Ndërtesat 1.3–2 % 
Mjetet e transportit 15.5–20 % 
Pajisjet kompjuterike 33.0 % 
Mobilet e zyrës dhe orenditë e tjera 10–12.5 % 
Pajisjet tjera 6.6–20 % 

Jetëgjatësia, vlerat e mbetura dhe metodat e zhvlerësimit rishikohen dhe përshtaten sipas rrethanave, në fund të 

çdo periudhe raportuese, me ndikimin e çdo ndryshimi në vlerësimin e përafërt që trajtohet në një bazë prospektive. 

Një artikull i pronës dhe pajisjeve çregjistrohet kur nuk përdoret ose kur nuk priten përfitime ekonomike të ardhshme 

nga përdorimi i vazhdueshëm i pasurisë. Çdo fitim ose humbje që rrjedh nga shitja ose nxjerrja nga funksioni i një 

artikulli të pronës, impiantit dhe pajisjeve, është përcaktuar si diferencë midis të ardhurave të shitjes dhe vlerës 

kontabël të pasurisë dhe njihet në fitim ose humbje. 

D. PASURITË E PAPREKSHME  

Pasuritë e paprekshme maten fillimisht me kosto. Pasuritë e paprekshme njihen nëse është e mundur që përfitimet 

e ardhshme ekonomike që i atribuohen asaj pasurie do të rrjedhin në ndërmarrje; dhe kostoja e pasurisë mund të 

matet në mënyrë të besueshme. Pas njohjes fillestare, pasuritë e paprekshme maten me kosto minus amortizimin 

e akumuluar dhe çdo humbje të akumuluar nga dëmtimi/zhvlerësimi. Pasuritë e paprekshme amortizohen në bazë 

të linjës së drejtpërdrejtë mbi vlerësimin më të mirë të jetëgjatësisë së tyre, nëse ka. Pasuritë e paprekshme 

përbëhen nga licencat e softuerëve dhe amortizohen në bazë lineare përgjatë 5 viteve. 

E. E DREJTA E PËRDORIMIT TË PASURISË 

E drejta e përdorimit të pasurisë njihet në datën e fillimit të qirasë. E drejta e përdorimit të pasurisë matet me koston, 

e cila përfshin shumën fillestare të detyrimit të qirasë, të rregulluar për, ashtu siç është e aplikueshme, për çdo 

pagesë të qirasë të bërë gjatë ose para datës së fillimit neto nga çdo lehtësim apo zbritje të pranuar, çdo kosto 

fillestare direkte të shkaktuar përveç kur përfshihen në koston e inventarëve, një vlerësim i kostove që pritet të 

bëhen për çmontimin dhe heqjen e pasurisë themelore dhe kthimin e gjendjes se mëparshme të hapësirës punuese 

apo pasurisë. 

E drejta e përdorimit të pasurisë zhvlerësohet në bazë të drejtpërdrejtë për periudhën e pashlyer të qirasë ose 

jetëgjatësisë së vlefshme të pasurisë, cilado që është më e shkurtër. Kur njësia ekonomike e konsoliduar pret që 

të marrë pronësinë mbi pasurinë e dhënë me qira në fund të afatit të qirasë, zhvlerësimi është mbi kohën e saj të 

dobishme. E drejta e përdorimit të pasurisë i nënshtrohen zhvlerësimit ose rregullohet për çdo rivlerësim të 

detyrimeve të qirasë. 

Kompania ka zgjedhur të mos njohë të drejtën e përdorimit të pasurisë dhe detyrimin korrespondues të qirasë për 

qiratë afatshkurtra me afat 12 muaj ose më pak dhe qiramarrje me vlerë të vogla. Pagesat e qirasë në këto pasuri 

trajtohen si shpenzime ne fitim ose humbje ashtu siç ndodhin. 

 

F. ZHVLERËSIMI I PASURIVE JO-FINANCIARE 

Zhvlerësimi i pronave, impianteve dhe pajisjeve dhe i pasurive të paprekshme me jetëgjatësi të caktuar  

Vlera kontabël e pasurive të tilla shqyrtohet në çdo datë raportimi për indikacionet e zhvlerësimit dhe kur një pasuri 

është zhvlerësuar, regjistrohet si një shpenzim përmes pasqyrës së fitimit ose humbjes në shumën e tij/saj të 

llogaritur të rikuperueshme. Shuma e rikuperueshme është shuma më e lartë në përdorim dhe vlera e drejtë minus 

kostot e shitjes/largimit së pasurisë individuale ose njësisë gjeneruese të mjeteve monetare. Shuma e 

rikuperueshme përcaktohet për një pasuri individuale, përveç nëse pasuria nuk gjeneron rrjedhë të parasë së 

gatshme të cilat janë kryesisht të pavarura nga ato pasuri të tjera ose pasuri të Kompanisë. Nëse është kështu, 

shuma e rikuperueshme përcaktohet për njësinë gjeneruese të mjeteve monetare të cilës i përket pasuria. 
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Vlera në përdorim është vlera aktuale e rrjedhës së vlerësuar të ardhshme të parasë së gatshme të 

pasurive/njësisë. Vlerat aktuale janë llogaritur duke përdorur normat e zbritjes para tatimit që pasqyrojnë vlerën 

kohore të parasë dhe rreziqet specifike të pasurisë/njësisë, zhvlerësimi/dëmtimi i të cilit/cilës është duke u matur. 

Humbjet nga zhvlerësimi për njësitë gjeneruese të mjeteve monetare alokohen së pari kundër emrit të mirë 

(goodwill) të njësisë dhe më pas pro rata midis pasurive të tjera të njësisë. Rritjet e mëpasshme në shumën e 

rikuperueshme të shkaktuara nga ndryshimet në vlerësimet janë kredituar në fitim ose humbje në atë masë që ato 

e kthejnë prapa zhvlerësimin. 

G. DETYRIMI I QIRASË 

Detyrimi i qirasë njihet në datën e fillimit të qirasë. Detyrimi i qirasë fillimisht njihet në vlerën e tanishme të pagesave 

të qirasë që do të bëhen gjatë afatit të qirasë, që zbritet duke përdorur normën e interesit të nënkuptuar në qira ose, 

nëse kjo normë nuk mund të përcaktohet me lehtësi, atëherë zbatohet norma e konsoliduar rritëse e huazimit. 

Pagesat e qirasë përfshijnë pagesat fikse minus çdo zbritje të pranuar në qira, pagesat variabile të qirasë që varen 

nga ndonjë indeks apo normë interesi, shumat që pritet të paguhen për vlerën e mbetur të garantuar, çmimin për 

ushtrimin e opsionit të blerjes, kur një ushtrim i tillë është mjaft i sigurt se do të ndodhë, dhe çdo gjobë që ndërlidhet 

me përfundimin e kontratës. Pagesat e ndryshme të qirasë që nuk varen nga një indeks ose një normë përfshihen 

ne shpenzimin e periudhës në të cilën ato ndodhin. 

Detyrimet e qirasë maten me koston e amortizuar duke përdorur metodën e interesit efektiv. Vlerat bartëse 

rivlerësohen nëse ka një ndryshim si në vijim: pagesat e ardhshme të qirasë që vijnë nga një ndryshim në një indeks 

ose një normë e përdorur; garanci e mbetur; afati i qirasë; sigurinë e një opsioni blerjeje dhe gjobat e përfundimit të 

kontratës. Kur një detyrim i qirasë është ri-vlerësuar, bëhet një rregullim në pasurinë korresponduese të së drejtës 

së përdorimit, ose në fitim apo humbje nëse vlera kontabël e të drejtës së pasurisë është zbritur tërësisht. 

Qiradhëniet në të cilat një pjesë e konsiderueshme e rreziqeve dhe përfitimeve të pronësisë mbahen nga 

qiradhënësi klasifikohen si qira operative. Pagesat e bëra nën qiranë operative ngarkohen në fitim ose humbje në 

baza lineare gjatë periudhës së qirasë. 

H. INSTRUMENTET FINANCIARE 

Njohja fillestare dhe matja 

Kompania njeh një pasuri financiare ose një detyrim financiar në pasqyrën e konsoliduar të pozicionit financiar kur 

dhe vetëm kur bëhet palë në dispozitat kontraktuese të instrumentit. Në njohjen fillestare, Kompania njeh të gjitha 

pasuritë dhe detyrimet financiare me vlerë të drejtë. Vlera e drejtë e një pasurie/detyrimi financiar në njohjen 

fillestare zakonisht përfaqësohet nga çmimi i transaksionit. Çmimi i transaksionit për pasuritë/detyrimet financiare 

të ndryshme nga ato të klasifikuara me vlerë të drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes përfshijnë kostot e transaksionit 

të cilat i atribuohen drejtpërdrejt blerjes/emetimit të instrumentit financiar. Kostot e transaksionit të rrjedhura nga 

blerja e një pasurie financiare dhe emetimi i një detyrimi financiar të klasifikuar me vlerën e drejtë nëpërmjet fitimit 

ose humbjes paraqiten si shpenzime menjëherë. 

Kompania njeh pasuritë financiare duke përdorur kontabilitetin e datës së shlyerjes, kështu që një pasuri njihet në 

ditën kur është pranuar nga Kompania dhe është çregjistruar në ditën kur është dorëzuar nga Kompania. 

Matja e mëpasshme e pasurive financiare 

Matja e mëpasshme e pasurive financiare varet nga klasifikimi i tyre në njohjen fillestare. Kompania klasifikon 

pasuritë financiare në njërën nga dy kategoritë vijuese: 

(a)  Huatë dhe llogaritë e arkëtueshme 

Huatë dhe llogaritë e arkëtueshme janë pasuri financiare jo-derivative me pagesa fikse ose të përcaktueshme të 

cilat nuk janë kuotuar në një treg aktiv përveç atyre që Kompania synon të shesë në afat të shkurtër ose që i ka 

përcaktuar si me vlerë të drejtë nëpërmjet fitimit ose humbjes ose në dispozicion për shitje.  
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Huatë dhe llogaritë e arkëtueshme njihen fillimisht me vlerën e drejtë dhe më pas maten me koston e amortizuar 

duke përdorur metodën e interesit efektiv, minus provizioni për zhvlerësim. Llogaritë e arkëtueshme të sigurimeve, 

paratë e gatshme dhe ekuivalentët e tyre dhe pasuritë e tjera gjithashtu klasifikohen në këtë kategori. 

  

(b) Pasuritë financiare të mbajtura deri në maturim 

Pasuritë financiare të mbajtura deri në maturim janë pasuri financiare jo-derivative me maturim fiks ose të 

përcaktueshëm, përveç atyre që plotësojnë përkufizimin e kredive dhe llogarive të arkëtueshmeve që menaxhmenti 

i Kompanisë ka qëllimin dhe aftësinë pozitive për ti mbajtur deri në maturim.  

Këto pasuri fillimisht njihen me vlerën e drejtë dhe më pas maten me koston e amortizuar duke përdorur metodën 

e interesit efektiv, minus provizioni për zhvlerësim. Një provizion për zhvlerësimin e letrave me vlerë të borxhit të 

mbajtura deri në maturim konstatohet atëherë kur ka dëshmi objektive që Kompania nuk do të jetë në gjendje të 

mbledhë të gjitha shumat e duhura sipas afateve të tyre origjinale. Depozitat me afat klasifikohen në këto 

kategori. 

 
(c) Pasuritë financiare në dispozicion për shitje  

Pasuritë financiare të vlefshme për shitje janë pasuritë që Kompania synon t'i mbajë për një periudhë të pacaktuar 

dhe nuk klasifikohen si pasuri financiare me vlerë të drejtë përmes fitimit ose humbjes ose pasurisë financiare të 

mbajtura deri në maturim. Më 31 Dhjetor 2021 dhe 2020 Investimet në letrat me vlerë të Qeverisë klasifikohen në 

këtë kategori. 

Zhvlerësimi i pasurive financiare 

Në fund të çdo periudhe raportuese, Kompania vlerëson nëse pasuritë e saj financiare janë të zhvlerësuara, bazuar 

në dëshmi objektive që, si rezultat i një ose më shumë ngjarjeve që kanë ndodhur pas njohjes fillestare, rrjedhjet e 

mjeteve monetare të ardhshme të vlerësuara të (Kompania) pasurive financiare janë ndikuar. Dëshmia objektive e 

zhvlerësimit mund të përfshijë vështirësi të konsiderueshme financiare të palës tjetër, shkelje të kontratës, 

probabiliteti që huamarrësi do të hyjë në falimentim, zhdukjen e një tregu aktiv për atë pasuri financiare për shkak 

të vështirësive financiare etj. 

Përveç kësaj, për llogaritë e arkëtueshme të sigurimeve që vlerësohen të mos zhvlerësohen në mënyrë individuale, 

Kompania i vlerëson ato kolektivisht për zhvlerësim, bazuar në përvojën e kaluar të Kompanisë për mbledhjen e 

pagesave, rritjen e pagesave të vonuara në portofol, ndryshimet e dukshme në kushtet ekonomike që lidhen me 

vonesë në llogaritë e arkëtueshme, etj. 

Vetëm për llogaritë e arkëtueshme të sigurimeve, vlera kontabël zvogëlohet nëpërmjet përdorimit të një llogarie të 

kompensimit dhe rikuperimet pasuese të shumave të shlyera më parë janë kredituar kundrejt llogarisë së 

kompensimit. Ndryshimet në vlerën kontabël të llogarisë shtesë njihen në fitim ose humbje.  

Për të gjitha pasuritë e tjera financiare, vlera kontabël reduktohet drejtpërdrejt nga humbja nga zhvlerësimi. 

Për pasuritë financiare të matura me koston e amortizuar, nëse shuma e humbjes nga zhvlerësimi zvogëlohet në 

një periudhë të mëpasshme dhe zvogëlimi mund të lidhet objektivisht me një ngjarje që ndodh pas njohjes së 

zhvlerësimit, humbja e zhvlerësimit e njohur më parë është anuluar/kthyer prapa (drejtpërsëdrejti ose duke 

rregulluar llogarinë e kompensimit për llogaritë e arkëtueshme tregtare) nëpërmjet fitimit ose humbjes. Megjithatë, 

anulimi nuk duhet të rezultojë në një vlerë kontabël që tejkalon atë që kostoja e amortizuar e pasurisë financiare do 

të kishte qenë nëse zhvlerësimi nuk do të njihet në datën kur zhvlerësimi është i anuluar/kthyer prapa. 

Çnjohja  

Pavarësisht nga forma juridike e transaksioneve, pasuritë financiare çregjistrohen kur ato kalojnë testin e 

mosnjohjes bazuar në “substancën mbi formën” të përshkruar nga SNK 39. Ky test përfshin dy lloje të ndryshme të 

vlerësimeve të cilat zbatohen në mënyrë rigoroze në rend: 

• Vlerësimi i transferimit të rreziqeve dhe përfitimeve të pronësisë 

• Vlerësimi i transferimit të kontrollit 
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Nëse pasuritë njihen / çregjistrohen plotësisht ose njihen në masën e përfshirjes së vazhdueshme të Kompanisë, 

varet nga analiza e saktë e cila kryhet në bazë të një transaksioni të veçantë. 

 

Matja pasuese e detyrimeve financiare 

Matja e pasuese e detyrimeve financiare varet nga mënyra se si janë kategorizuar në njohjen fillestare. Kompania 

klasifikon detyrimet financiare në detyrime të tjera financiare. 

Detyrimet e tjera financiare  

Të gjitha detyrimet të cilat nuk janë klasifikuar në kategorinë e mëparshme bien në këtë kategori të mbetur. Këto 

detyrime mbarten me koston e amortizuar duke përdorur metodën e interesit efektiv. 

Në mënyrë tipike, llogaritë e pagueshme tregtare dhe të tjera klasifikohen në këtë kategori. Zërat e klasifikuar në 

kuadër të llogarive të pagueshme tregtare dhe të tjera zakonisht nuk ri-maten, pasi obligimi është i njohur me një 

shkallë të lartë sigurie dhe shlyerja është afatshkurtër. 

Çnjohja e detyrimeve financiare  

Një detyrim financiar largohet nga pasqyra e pozicionit financiar të Kompanisë vetëm kur detyrimi të jetë 

përmbushur, anuluar ose skaduar (d.m.th. shuar). Diferenca midis vlerës kontabël të detyrimit financiar të mos 

njohur dhe vlerës së paguar njihet në fitim ose humbje. 

I. KLASIFIKIMI I PRODUKTEVE 

Kontratat e sigurimit janë ato kontrata ku Kompania (siguruesi) ka pranuar rrezik të konsiderueshëm të sigurimit 

nga një palë tjetër (mbajtësit e policave) duke u pajtuar që të kompensojë mbajtësit e policave nëse një ngjarje e 

caktuar e pasigurt në të ardhmen (ngjarja e siguruar) ndikon negativisht në të siguruarit. Si një udhëzues i 

përgjithshëm, Kompania përcakton nëse ka rrezik të konsiderueshëm të sigurimit, duke krahasuar përfitimet e 

paguara me përfitimet e pagueshme nëse ngjarja e siguruar nuk ka ndodhur. Kontratat e sigurimit mund të 

transferojnë edhe riskun financiar. 

Kontratat e investimit janë ato kontrata që transferojnë risk të madh financiar. Risku financiar është rreziku i një 

ndryshimi të mundshëm në të ardhmen në një ose më shumë të një norme specifike të interesit, çmimit të 

instrumentit financiar, çmimit të mallrave, kursit të këmbimit, indeksit të çmimeve ose normave, vlerësimit të kredisë 

ose indeksit të kredisë ose variablave të tjera, me kusht që në rast të ndonjë variabli jo-financiar që variabli nuk 

është specifik për një palë në kontratë. Kontratat e sigurimit mund të transferojnë edhe riskun financiar. 

Kur një kontratë është klasifikuar si një kontratë sigurimi, mbetet një kontratë sigurimi për pjesën e mbetur të 

jetëgjatësisë së saj, edhe nëse risku i sigurimit zvogëlohet ndjeshëm gjatë kësaj periudhe, përveç nëse të gjitha të 

drejtat dhe detyrimet shuhen ose mbarojnë. 

J. DETYRIMET E KONTRATAVE TË SIGURIMEVE 

Detyrimet e kontratave të sigurimeve të jo-jetës njihen atëherë kur lidhen kontratat dhe paguhen primet. Këto 

detyrime njihen si dispozita të dëmeve të papaguara, të cilat bazohen në koston përfundimtare të vlerësuar të të 

gjitha kërkesave të ndodhura por që nuk janë shlyer në datën e Pasqyrës së pozicionit financiar, qoftë të raportuar 

apo jo. Detyrimi çregjistrohet kur kontrata skadon, shkarkohet ose anulohet. 

Rezervat për primet e pa fituara përfshijnë primet e marra për risqet që ende nuk kanë skaduar. Në përgjithësi, 

rezervat lirohen gjatë afatit të kontratës dhe njihen si të ardhura të primeve. 

Në çdo datë raportimi, kryhet një test i mjaftueshmërisë së detyrimeve. Ndryshimet në kërkesat e pritshme që kanë 

ndodhur, por të cilat nuk janë shlyer, pasqyrohen me rregullimin e provizionit për kërkesat e papaguara. Provizioni 

për riskun e pa skaduar rritet në masën që kërkesat e ardhshme në lidhje me kontratat aktuale të sigurimit tejkalojnë 

primet e ardhshme plus provizionet aktuale të primeve të pa fituara. 

Dëmet që rrjedhin nga biznesi i përgjithshëm i sigurimeve 

Dëmet e shkaktuara në lidhje me biznesin e përgjithshëm përbëhen nga dëmet e paguara ndaj mbajtësve të 

policave gjatë vitit financiar së bashku me ndryshimet në vlerësimin e detyrimeve për dëmet e papaguara. 
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Dëmet e papaguara përbëjnë provizionet për vlerësimin e Kompanisë për shpenzimet përfundimtare të shlyerjes 

së të gjitha dëmeve të ndodhura por të papaguara në datën e raportimit qoftë të raportuar ose jo, dhe shpenzimet 

e trajtimit të dëmeve të brendshme dhe të jashtme dhe margjinën prudenciale. 

Përderisa Menaxhmenti konsideron se provizionet bruto për dëmet dhe mbulimet e ri-sigurimeve përkatëse janë 

deklaruar në mënyrë të drejtë në bazë të informacionit që aktualisht është në dispozicionin e tyre, detyrimi 

përfundimtar mund të ndryshojë si rezultat i informacionit dhe ngjarjeve të mëvonshme dhe mund të rezultojë në 

rregullim të rëndësishëm me shumat e siguruara. Rregullimi me shumat e provizioneve të dëmeve të vendosura në 

vitet e mëparshme pasqyrohen në pasqyrat financiare për periudhën në të cilën bëhen rregullimet. 

Provizioni paraqet shpenzimet përfundimtare të vlerësuar të shlyerjes së të gjitha dëmeve duke përfshirë 

shpenzimet e drejtpërdrejta dhe indirekte të shlyerjes, që rrjedhin nga ngjarjet që kanë ndodhur deri në datën e 

raportimit. Humbjet e papaguara dhe shpenzimet për rregullimin e humbjeve përbëhen nga vlerësimet për humbjet 

e raportuara dhe provizionet për humbjet që nuk janë raportuar. Metoda e përdorur për të përcaktuar provizionet 

për dëmet, bazohet në rregullat e aplikueshme në fuqi në vijim, por mbështetet gjithashtu nga vlerësimet aktuariale. 

Provizioni për Dëmet e Raportuara por jo të Paguara (RBNS) vendoset në bazën rast pas rasti. Rezerva llogaritet 

si shuma e pritshme për të shlyer dëmin dhe vlerësimet rregullohen pasi informacioni i ri bëhet i disponueshëm. 

Më 31 Dhjetor 2021 dhe 31 Dhjetor 2020, rezervat teknike për IBNR përcaktohen duke përdorur metodën e 

shkallëve zinxhirore, dhe metodën Bornhuetter-Ferguson ndërsa për klasa të caktuara pa të dhëna historike, IBNR 

përcaktohet nga 25% e RBNS (Përgjegjësia e përgjithshme). 

Përqindja vlerësohet nga aktuari i kompanisë bazuar në të dhënat e jashtme dhe gjykimin aktuarial. 

Ri-sigurimet 

Kompania cedon premitë e sigurimit dhe rrezikun në rrjedhën normale të biznesit me potencial humbje neto përmes 
diversifikimit të rrezikut të saj. Pasuritë dhe detyrimet që rrjedhin nga cedimi i kontratave të risigurimit paraqiten 
veçmas si pasuri dhe detyrime nga kontratat e sigurimeve të ndërlidhura sepse marrëveshjet e risigurimit nuk e 
lirojnë kompaninë nga detyrimi i saj i drejtpërdrejtë ndaj mbajtësve të polisave të saj. Politika e risigurimit të 
Kompanisë është krijuar në mënyrë që të kufizojë humbjet e saj të mundshme që vijnë nga ekspozimet më të gjata 
në Detyrimet e Palës së Tretë Motorike ("MTPL"), Sigurimet Kasko, Pronat dhe Detyrimet në linjën e biznesit. 
Risigurimi i tillë përfshin që të dy bazat atë fakultative (Pronë dhe Përgjegjësi të Përgjithshme) ashtu e edhe ato 
bazuar ne traktate, tepricën e humbjes (pronën dhe MTPL) ose bazën e tepricës dhe pjesëmarrje ne kuotë. 

Vetëm të drejtat në bazë të kontratave që shkaktojnë një rritje të konsiderueshëm të transferit të sigurimit llogariten 
si pasuri të risigurimit.  

Të drejtat në bazë të kontratave që nuk transferojnë rrezik të konsiderueshëm të sigurimit, llogariten si pasuri të 
risigurimit. Primet e risigurimit për risigurimin e ceduar njihen si shpenzime mbi një bazë që është në përputhje me 
bazën e njohjes për primet në kontratat e sigurimeve përkatëse. Për biznesin e sigurimeve të përgjithshme, primet 
e risigurimit janë shpenzuar gjatë periudhës që sigurimi i mbulimit të risigurimit sigurohet bazuar në modelin e 
rrezikut të risiguruar. Pjesa e shpenzuar e primeve të risigurimit të ceduar përfshihet në pasurinë e risigurimit. 
Shumat e njohura si pasuri e risigurimit maten mbi një bazë që është në përputhje me matjen e provizionit të mbajtur 
në lidhje me kontratat e sigurimeve përkatëse. Llogaritë e arkëtueshme të risigurimit përfshijnë komisionin e 
risigurimit në lidhje me primet që i janë dhënë risiguruesit dhe rikuperimet e ardhura nga kompanitë e risigurimeve 
në lidhje me dëmet e paguara. Këto klasifikohen si të arkëtueshme dhe shpalosen veçmas, nëse ka. 

Kosto e shtyrë e përvetësimit/blerjes 

Kostot e blerjes janë përcaktuar si shpenzime që rrjedhin nga blerja e kontratave të reja të sigurimit, përfshirë 

shpenzimet e drejtpërdrejta, siç janë komisionet e agjentëve dhe pagesat e paguara Bankës Qendrore të Kosovës. 

Kostot e shtyra të blerjes dhe shpenzimet e shtyra të origjinës amortizohen sistematikisht gjatë ekzistencës së 

kontratës dhe testohen për zhvlerësim në datën e raportimit. Çdo shumë që nuk është e rikuperueshme 

shpenzohet. Ato çregjistrohen kur kontratat përkatëse zgjidhen ose shiten. 

Testi i mjaftueshmërisë së rezervave  

Në çdo datë raportimi, Kompania kryen test për të siguruar përshtatshmërinë e rezervave të kërkesave. Testet 

primare të kryera janë Analiza e Normës së Kërkesave dhe Analiza e rrjedhjes së rezervave të kërkesave. 

Analiza e raportit të kërkesës kryhet çdo vit në linjat kryesore të biznesit individualisht. Llogaritja kryhet vetëm për 

kërkesat, si dhe kërkesat duke përfshirë shpenzimet e blerjes dhe çdo shpenzim tjetër të trajtimit të kërkesave të 

jashtme.  
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Gjatë kryerjes së kësaj analize, Kompania merr në konsideratë vlerësimet aktuale të rrjedhjes dalëse të parave të 

gatshme. Kompania nuk zbret këto rrjedhje të parasë së gatshme të vlerësuar sepse shumica e kërkesave pritet të 

zgjidhen brenda një viti. 

Përveç kësaj, kompania kryen çdo vit një analizë së rrjedhjes së rezervave së kërkesave për të vlerësuar 

metodologjinë e rezervimit. Analiza e rrjedhjes kryhet në RBNS dhe IBNR veçmas, si dhe në baza të kombinuara. 

Në rast se analiza tregon mospërputhje të mëdha, përshtatjet e duhura bëhen në metodologjinë e rezervimit. 

Nëse identifikohet ndonjë mangësi, do të faturohet menjëherë në fitim ose humbje duke krijuar një provizion të 

papërcaktuar të riskut nga humbjet që rrjedhin nga Testi i Përshtatshmërisë së Përgjegjësisë. 

Shpenzimet e trajtimit të kërkesave 

Shpenzimet e trajtimit të kërkesave përbëhen nga shpenzimet e brendshme dhe të jashtme në lidhje me vlerësimin, 

trajtimin dhe vlerësimin e kërkesave nga personeli i kompanisë si dhe shpenzimet e jashtme si tarifat ligjore dhe 

shpenzimet e tjera. Menaxhmenti ka vlerësuar shpenzimet e trajtimit të kërkesave të barabartë me 6.9% (2020: 

6.8%) të rezervës totale të RBNS dhe IBNR, duke përjashtuar shpenzimet e trajtimit të Kërkesave të Kufirit dhe 

Fondet e Garancisë të cilat përcaktohen nga Shoqata e Sigurimeve të Kosovës. 

K. NJOHJA E TË ARDHURAVE 

Të ardhurat nga Primet  

Primet e shkruara të biznesit të përgjithshëm përfshijnë primet për kontratat e ndodhura në vitin financiar, 

pavarësisht nëse ato lidhen tërësisht ose pjesërisht me një periudhë të mëvonshme kontabël. Primet e shkruara  

shpalosen bruto nga komisionet e pagueshme për ndërmjetësve dhe përjashtojnë tatimet të bazuara në prime. 

Pjesa e fituar e primeve të pranuara njihet si e ardhur. Primet fitohen nga data e lidhjes së riskut, gjatë periudhës 

së zhdëmtimit, bazuar në modelin e risqeve të siguruara. 

Provizioni për primet e pa-fituara përfshin proporcionin e primeve bruto të shkruara që vlerësohet të fitohen në vitin 

pasardhës financiar, duke përdorur bazën e përditshme proporcionale 1/365, përshtatur nëse është e nevojshme 

për të pasqyruar ndonjë ndryshim në rastet e riskut gjatë periudhës mbuluar nga kontrata. Megjithatë të gjitha 

produktet në fuqi nga Kompania kanë risk linear dhe nuk janë bërë rregullime për ndryshimin e risqeve.  

Të ardhurat nga Interesi 

Të ardhurat nga interesi grumbullohen në baza kohore, duke iu referuar kryegjësë së papaguar dhe normës efektive 

të interesit të aplikueshëm, që është norma që zbret saktësisht arkëtimet e ardhshme të parave nëpërmjet jetës së 

pritshme të pasurisë financiare ndaj vlerës kontabël neto të pasurisë. 

L. NJOHJA E SHPENZIMEVE DHE KËRKESAVE PËRFITUESE 

Përfitimet dhe dëmet 

Përfitimet dhe dëmet bruto përbëhen nga përfitimet dhe kërkesat e paguara ndaj të siguruarit, si dhe ndryshimet në 

vlerësimin bruto të sigurimit dhe të detyrimeve të kontratave të investimit, përveç ndryshimeve bruto në provizionet 

e primit të pa fituar të cilat regjistrohen në të ardhurat e primeve. Për më tepër përfshin kërkesat e brendshme dhe 

të jashtme të trajtimit të kërkesave që lidhen drejtpërdrejt me përpunimin dhe shlyerjen e kërkesave. Kërkesat e 

sigurimeve regjistrohen në bazë të njoftimeve të pranuara. 

M. PARAJA DHE EKUIVALENTËT E PARASË 

Paraja dhe ekuivalentët e saj përfshijnë paratë në dorë, depozitat e mbajtura në bankë, investime të tjera 

afatshkurtra shumë likuide me maturim origjinal prej tre muajsh ose më pak. 

N. DEPOZITAT ME AFAT 

Depozitat me afat paraqitet në pasqyrën e pozicionit financiar në shumën e kapitalit të papaguar dhe klasifikohen 

sipas maturimit të tyre. Depozitat me afat me maturim më pak se tre muaj klasifikohen si ekuivalentë të parasë, ato 

me afat maturimi mbi tre muaj klasifikohen si investime në depozita me afat. Interesi llogaritet në baza akruale. 
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O. KAPITALI AKSIONAR  

Kapitali aksionar përfaqëson vlerën nominale të aksioneve që janë lëshuar. Aksionet klasifikohen si ekuitet kur nuk 

ka asnjë detyrim për të transferuar paratë ose pasuri të tjera. 

Humbjet e akumuluara 

Humbjet e akumuluara përfshijnë të gjitha humbjet në periudhën e mëparshme. 

Teprica e rivlerësimit paraqet fitimin e parealizuar për investime në letrat me vlerë të qeverisë dhe tepricën e 

rivlerësimit të ndërtesave. 

P. TATIMI 

Tatimet e parapaguara të primeve llogariten në pajtim me legjislacionin në Republikën e Kosovës. Kompanitë e 

sigurimeve paguajnë një taksë prej 5% në primet bruto. Primet e kthyera dhe rregullimet e primit retrospektivë 

zbriten nga primet bruto për të arritur në bazën tatimore. Tatimi mbi primet bruto të shkruar është paraqitur veçmas 

si një zbritje nga primet bruto të shkruara. 

Tatimi mbi primin përbën një pjesë të kostove të blerjes dhe shtyhet në një mënyrë të qëndrueshme me metodën 

e llogaritjes së provizioneve të sigurimit të pa fituar. Kompanitë e sigurimeve nuk janë përgjegjëse të paguaj tatimin 

mbi të ardhurat e korporatave mbi fitim në Kosovë. Detyrimi për taksën e primit pushoi të jetë efektive nga data 5 

Gusht 2019.  

Tatimi mbi të ardhurat e Korporatave  

Në përputhje me Ligjin Nr. 06 / L-105 "Për tatimin në të ardhurat e korporatave" tatimi është efektive nga data 5 

Gusht 2019, ku kompanitë e sigurimeve u kërkohet të paguajnë një tatim mbi të ardhurat e korporatave në masën 

10% në fitimet e tyre të tatueshme. Shkalla e tatimit mbi të ardhurat e tatueshme të korporatave është fikse në 10%. 

Tatimi i tanishme llogaritet në bazë të fitimit të pritshëm të tatueshëm për periudhën që fillon nga data e hyrjes në 

fuqi e legjislacionit deri më 31 Dhjetor 2020. Fitimi i tatueshëm ndryshon nga fitimi kontabël ose sepse disa të 

ardhura dhe shpenzime nuk janë kurrë të tatueshme ose të zbritshme, ose sepse modeli kohor se ata janë të 

tatueshëm ose të zbritshëm ndryshon midis ligjit të tatimit dhe trajtimit të tyre të kontabilitetit. 

Shpenzimi tatimor për periudhën përfshin taksën aktuale dhe të shtyrë nëse ka. Tatimi njihet në fitim ose humbje, 

përveç nëse lind nga transaksionet ose ngjarjet që njihen në të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse ose drejtpërdrejt 

në kapitalin e vet. Në këtë rast, tatimi njihet në të ardhura të tjera gjithëpërfshirëse ose drejtpërdrejt në kapital, 

përkatësisht. Kur tatimi lind nga llogaritja fillestare për një kombinim biznesi, ai përfshihet në llogaritjen për një 

kombinim biznesi. Tatimi përveç tatimit mbi të ardhurat regjistrohen brenda shpenzimeve operative. 

Tatimi i shtyrë njihet në ndryshimet midis vlerës kontabël të pasurisë dhe detyrimeve në pasqyrat e veçanta 

financiare dhe bazës përkatëse tatimore që përdoret në llogaritjen e fitimit të tatueshëm dhe llogariten për 

përdorimin e metodës së detyrimit të bilancit. Detyrimet tatimore të shtyera njihen përgjithësisht për të gjitha 

diferencat e përkohshme të tatueshme dhe pasurisë tatimore të shtyrë njihen në atë masë sa është e mundshme 

që fitimet e tatueshme do të jenë në dispozicion, kundër të cilave mund të përdoren diferencat e përkohshme të 

zbritshme. 

Vlera kontabël e pasurisë tatimore të shtyrë rishikohet në çdo datë të pasqyrës së pozicionit financiar dhe 

zvogëlohet në atë masë sa nuk është më e mundshme që fitimet e mjaftueshme të tatueshme do të jenë në 

dispozicion për të lejuar që të gjithë ose një pjesë e pasurisë të rikuperohet. 

Tatimi i shtyrë llogaritet në normat e tatimit që pritet të zbatohen në periudhën kur detyrimi vendoset ose realizohet 

pasuria. Tatimi i shtyrë është ngarkuar ose kredituar për fitim ose humbje, përveç kur ka të bëjë me artikujt e 

ngarkuar ose kredituar drejtpërdrejt në kapitalin neto, në këtë rast tatimi i shtyrë gjithashtu trajtohet në kapitalin neto. 

Pasuria dhe detyrimet tatimore të shtyera kompensohen kur ekziston një e drejtë juridikisht e detyrueshme për të 

kompensuar pasurinë tatimore aktuale ndaj detyrimeve tatimore aktuale dhe kur ato lidhen me tatimin mbi të 

ardhurave të vendosura nga i njëjti autoritet tatimor dhe Kompania synon të shlyejë pasuritë dhe detyrimet e 

tanishme tatimore në baza neto. 
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Të ardhurat nga interesi të marra nga Kompania gjithashtu i nënshtrohen tatimit të mbajtur në burim në masën 10% 

(2020: 10%). 

Q. PËRFITIMET E PUNONJËSVE 

Shpenzimet e përfitimeve të pensionit 

Kompania nuk bën asnjë provizion dhe nuk ka asnjë detyrim për pensionet e punonjësve mbi kontributet e paguara 

në planin e pensioneve shtetërore, Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës (FKPK).   

R. PROVIZIONET 

Provizioni njihet kur Kompania ka një detyrim aktual si rezultat i një ngjarjeje të shkuar dhe është e mundur që një 

dalje e burimeve që përfshijnë përfitime ekonomike do të kërkohet për të shlyer detyrimin, dhe një vlerësim i 

besueshëm mund të bëhet për shumën e detyrim. Provizionet rishikohen në secilën datë të pasqyrës së pozicionit 

financiar dhe rregullohen në mënyrë që të pasqyrojnë vlerësimin më të mirë aktual. Kur efekti i vlerës kohore të 

parasë është materiale, shuma e provizionit është vlera aktuale e shpenzimeve që pritet të kërkohet për të shlyer 

detyrimin. Provizionet nuk njihen për humbjet e ardhshme operative. 

S. NJOHJA E SHPENZIMEVE 

Shpenzimet operative njihen në fitim ose humbje pas njohjes së shërbimit ose ne momentin qe ndodh ai. 

Pagesat e qirasë operative 

Pagesat sipas qirasë operative njihen në fitim ose humbje në bazë lineare gjatë periudhës së qirasë. 

Shpenzimet financiare 

Interesi i paguar njihet në fitim ose humbje pasi që akumulon dhe llogaritet duke përdorur metodën e normës 

efektive të interesit. Interesi i përllogaritur përfshihet brenda vlerës kontabël të detyrimit financiar me interes. 

T. ZOTIMET DHE KONTIGJENCAT 

Zotimet e papritura nuk njihen në pasqyrat financiare. Ato shpalosen vetëm nëse mundësia e rrjedhjes së burimeve 

që përfshijnë përfitime ekonomike është e largët. Pasuria e papritur nuk njihet në pasqyrat financiare por shpaloset 

atëherë kur fluksi i përfitimeve ekonomike është i mundshëm. 

Shuma e humbjes së papritur njihet si provizion nëse është e mundur që ngjarjet e ardhshme do të konfirmojnë se 

një detyrim i shkaktuar në datën e pozicionit financiar dhe një vlerësim i arsyeshëm i shumës së humbjes që 

rezulton, mund të bëhet. 

U. TRANSAKSIONET E PALËVE TË LIDHURA 

Palët e lidhura përbëhen nga aksionarët dhe drejtorët e Kompanisë, së bashku me subjektet të cilat ata i 

kontrollojnë, të cilët mund të ushtrojnë ndikim të konsiderueshëm mbi operacionet dhe menaxhimin e Kompanisë. 

Duke marrë parasysh çdo marrëdhënie të mundshme të palëve, vëmendja i drejtohet përmbajtjes së marrëdhënies 

dhe jo thjesht formës ligjore. 

V. NGJARJET PAS PERIUDHES SE RAPORTIMIT 

Ngjarjet pas periudhës se raportimit qe japin informata shtese për pozicionin e Kompanisë ne Pasqyrën e Pozicionit 

Financiar (ngjarjet te agjustuara) janë te reflektuara ne pasqyrat financiare. Ngjarjet pas datës se raportimit te cilat 

nuk konsiderohen si ngjarje te agjustuara, shpalosen ne shënime, nëse janë materiale. 
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3. GJYKIME TË RËNDËSISHME DHE BURIMET KRYESORE TË PASIGURISË SË VLERËSIMIT 

 

Kompania bën vlerësime dhe supozime që ndikojnë shumat e raportuara të pasurive dhe detyrimeve brenda vitit 

të ardhshëm financiar. Vlerësimet dhe gjykimet vlerësohen vazhdimisht dhe bazohen në përvojën historike dhe 

faktorë të tjerë, duke përfshirë pritjet e ngjarjeve të ardhshme që besohet të jenë të arsyeshme dhe relevante nën 

rrethanat. Rezultatet aktuale mund të ndryshojnë nga ato të vlerësuara. Vlerësimet dhe supozimet themelore 

shqyrtohen në mënyrë të vazhdueshme. Rishikimi i vlerësimeve kontabël njihet në periudhën në të cilën vlerësimi 

rishikohet nëse rishikimi ndikon vetëm atë periudhë ose në periudhën e rishikimit dhe periudhat e ardhshme nëse 

rishikimi ndikon në periudhat aktuale dhe në të ardhmen.  

Pandemia e koronavirusit (COVID-19) 

Gjykimi është ushtruar në marrjen në konsideratë të ndikimeve që pandemia e Coronavirus (COVID-19) ka pasur, 

ose mund të ketë në Kompaninë, bazuar në informacionin e njohur. Kjo konsideratë shtrihet në natyrën e 

produkteve të sigurimit të ofruara, klientëve, personelit dhe rajonit në të cilin Kompania operon. Aktualisht nuk duket 

të ketë ndonjë ndikim të rëndësishëm në pasqyrat financiare ose ndonjë pasiguri të konsiderueshme në lidhje me 

ngjarjet ose kushtet që mund të ndikojnë në mënyrë të pafavorshme në Kompaninë në datën e raportimit ose më 

pas si rezultat i pandemisë së Coronavirus (COVID-19). 

Vlerësimi i detyrimeve të kontratës së sigurimit 

Për kontratat e sigurimit jo-jetë, vlerësimet duhet të bëhen si për koston përfundimtare të pritshme të kërkesave të 

raportuara në datën e pozicionit financiar dhe për koston përfundimtare të pritshme të humbjeve të shkaktuara por 

ende të pa raportuara në pasqyrën e datës së pozicionit financiar (IBNR). Kostoja përfundimtare e kërkesave të 

papaguara vlerësohet duke përdorur një varg teknikash projektimi të kërkesave standarde aktuariale. 

Supozimi kryesor që qëndron në themel të këtyre teknikave është se eksperienca e kaluar e zhvillimit të kërkesave 

të një kompanie mund të përdoret për të projektuar zhvillimin e kërkesave të ardhshme dhe kështu edhe kostot 

përfundimtare të dëmeve. Si të tilla, këto metoda nxjerrin në pah zhvillimin e humbjeve të paguara dhe të 

shkaktuara, shpenzimet mesatare për një kërkesë dhe numrat e kërkesave bazuar në zhvillimet e vërejtura të viteve 

të mëparshme dhe raporteve të pritshme të humbjeve. Zhvillimi i kërkesave historike kryesisht analizohet me vite 

aksidenti, por gjithashtu mund të analizohet më tej sipas zonës gjeografike, si dhe nga linjat e rëndësishme të 

biznesit dhe llojet e kërkesave. Vlerësimi kualitativ shtesë përdoret për të vlerësuar shkallën në të cilën tendencat 

e kaluara nuk mund të zbatohen në të ardhmen, në mënyrë që të arrihet në koston përfundimtare të vlerësuar të 

kërkesave që paraqesin rezultatin e mundshëm nga gama e rezultateve të mundshme, duke marrë parasysh të 

gjitha pasiguritë e përfshira.   

Humbjet nga zhvlerësimi në llogaritë e arkëtueshme të primeve 

Kompania shqyrton llogaritë e arkëtueshme të sigurimeve dhe jo-sigurimeve për të vlerësuar zhvlerësimin të 

paktën në bazë një vjetore. Në përcaktimin nëse një humbje nga zhvlerësimi duhet të regjistrohet në fitim ose 

humbje, Kompania bën gjykime nëse ka të dhëna të dukshme që tregojnë se ka një ulje të matshme në rrjedhjen 

e ardhshme të parave të gatshme të vlerësuara nga një debitor individual. Kjo dëshmi mund të përfshijë të dhëna 

të dukshme që tregojnë se ka pasur një ndryshim të pafavorshëm në statusin e pagesës së debitorit. 

Vlerësimi i drejtë i vlerave të letrave me vlerë  

Vlera e drejtë e letrave me vlerë të përcaktohet duke përdorur teknikat e vlerësimit. Kompania përdor gjykimin e 

saj për të zgjedhur një larmi metodash dhe të bëjë supozime që bazohen kryesisht në kushtet e tregut që 

ekzistojnë në fund të çdo periudhe raportimi. Për detaje mbi supozimet kryesore të përdorura dhe ndikimin e 

ndryshimeve në këto supozime, shihni shënimin 5 b. 
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4. RISKU I SIGURIMIT DHE RISKU FINANCIAR 

A. Korniza e qeverisjes 

Objektivi kryesor i riskut dhe të menaxhimit financiar të kompanisë është mbrojtja e aksionareve të kompanisë nga 

ngjarjet që pengojnë arritjen e qëndrueshme të objektivave të performancës financiare, duke përfshirë dështimin 

në shfrytëzimin e mundësive. Menaxhmenti kryesor njeh rëndësinë kritike për të pasur sisteme efikase dhe efektive 

të menaxhimit të riskut. 

Bordi i drejtorëve miraton politikat e menaxhimit të riskut të Kompanisë dhe takohet rregullisht për të miratuar çdo 

kërkesë tregtare, rregullatore dhe organizative të këtyre politikave. Këto politika përcaktojnë identifikimin e riskut të 

kompanisë dhe interpretimin e saj, strukturën kufitare për të siguruar cilësinë dhe diversifikimin e duhur të pasurive, 

harmonizojnë strategjinë e nënshkrimit dhe ri-sigurimit me qëllimet e korporatave dhe specifikojnë kërkesat e 

raportimit. 

B. Korniza rregulluese 

Operacionet e Kompanisë gjithashtu i nënshtrohen kërkesave rregulluese brenda juridiksioneve ku operon. Këto 

rregullore jo vetëm që përshkruajnë miratimin dhe monitorimin e aktiviteteve, por gjithashtu imponojnë dispozita të 

caktuara kufizuese (p.sh., përshtatshmërinë e kapitalit, kërkesat e margjinalitetit të aftësisë paguese) për të 

minimizuar riskun e mospagimit dhe paaftësisë paguese nga ana e shoqërive të sigurimit për të përmbushur 

detyrimet e paparashikuara kur ato paraqiten. 

C. Strategjia e ri-sigurimit  

Pjesa më e madhe e biznesit të sigurimit të dhënë është vendosur në një bazë humbjeje të tepërt. Shumat e 

rikuperueshme nga ri-siguruesit vlerësohen në një mënyrë që përputhet me kërkesat e dëmeve të papaguara dhe 

janë në përputhje me kontratat e ri-sigurimit. Megjithëse Kompania ka marrëveshje për ri-sigurim, nuk lirohet nga 

detyrimet e drejtpërdrejta ndaj të siguruarve të saj dhe kështu ekziston një ekspozim kredie në lidhje me sigurimet 

e dhëna, deri në masën që ndonjë ri-sigurues nuk është në gjendje të përmbushë detyrimet e marra sipas 

marrëveshjeve të ri-sigurimit. Vendosja e kompanisë e ri-sigurimit është e larmishme në atë mënyrë që nuk varet 

nga një ri-sigurues i vetëm. 

D. Risku i sigurimit 

Risku kryesor me të cilin përballet Kompania në bazë të kontratave të sigurimit është se kërkesat aktuale dhe 

pagesat e përfitimeve ose koha e tyre ndryshojnë nga pritjet. Kjo ndikohet nga shpeshtësia e kërkesave, ashpërsia 

e kërkesave, përfitimet aktuale të paguara dhe zhvillimi i mëvonshëm i kërkesave afatgjata. Prandaj, qëllimi i 

kompanisë është që të sigurojë që rezerva të mjaftueshme janë në dispozicion për të mbuluar këto detyrime. 

Ekspozimi ndaj riskut zbutet nga diversifikimi në një portofol të madh të kontratave të sigurimit dhe zonave 

gjeografike. Ndryshueshmëria e risqeve është përmirësuar gjithashtu me përzgjedhjen e kujdesshme dhe zbatimin 

e udhëzimeve të strategjisë së sigurimit, si dhe me përdorimin e marrëveshjeve të ri-sigurimit.  

Kompania blen ri-sigurime si pjesë e programit të lehtësimit të risqeve të saj. Ri-sigurimi i dhënë është vendosur në 

bazë proporcionale dhe jo-proporcionale. Pjesa më e madhe e ri-sigurimit proporcional është tejkalimi i ri-sigurimit 

të humbjes që merret për të kufizuar ekspozimin e përgjithshëm të Kompanisë në disa kategori të biznesit. Ri-

sigurimi jo-proporcional është kryesisht ri-sigurimi i humbjes së tepërt i projektuar për të zbutur ekspozimin neto të 

kompanisë ndaj humbjeve nga katastrofa. Kufijtë e mbajtjes për ri-sigurimin e humbjes së tepërt ndryshojnë sipas 

linjës dhe territorit të produktit. 

Shumat e rikuperueshme nga ri-siguruesit vlerësohen në një mënyrë që përputhet me kërkesat e provizioneve të 

papaguara dhe janë në përputhje me kontratat e ri-sigurimit. Megjithëse Kompania ka marrëveshje për ri-sigurim, 

nuk lirohet nga detyrimet e drejtpërdrejta ndaj të siguruarve të saj dhe kështu ekziston një ekspozim kredie në lidhje 

me sigurimet e dhëna, deri në masën që ndonjë ri-sigurues nuk është në gjendje të përmbushë detyrimet e marra 

sipas marrëveshjeve të ri-sigurimit.  
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Kompania kryesisht lëshon këto lloje të kontratave të sigurimit: sigurimi i përgjegjësisë motorike ndaj palës së tretë, 

sigurimi shëndetësor, sigurimi i pronës, sigurimi profesional të dëmshpërblimit dhe kontratave të tjera të sigurimit. 

Për sigurimin e përgjegjësisë motorike ndaj palës së tretë, risku më i rëndësishëm është dëmi material dhe jo 

material që shkaktohet nga aksidentet. Për sigurimin e pronës dhe sigurimin e kujdesit shëndetësor risqet më të 

rëndësishme janë: katastrofa natyrore, zjarri, aktivitetet terroriste, epidemitë, shkencat mjekësore dhe përmirësimet 

në teknologji. 

Qëllimi i këtyre strategjive të sigurimit dhe ri-sigurimit është të kufizojë ekspozimin ndaj katastrofave bazuar në 

oreksin e riskut të kompanisë siç vendoset nga menaxhmenti. Mbajtjet maksimale të sigurimit janë 10% e kapitalit. 

Tabela e mëposhtme shpreh përqendrimin e detyrimeve të kontratës së sigurimit jo-jetë sipas llojit të kontratës: 
 

31 Dhjetor 2021    

 
Detyrimet Bruto Ri-sigurimi i 

Detyrimeve    
 

Detyrimet Neto 
Sigurimet e Aksidenteve Personale 55 - 55 

Sigurimet shëndetësore 567 - 567 

Sigurimet e Automjeteve Kasko 415 155 260 

Sigurimet nga zjarri 159 113 46 

Sigurimet nga dëmet e tjera në pronë 127 62 65 

Auto përgjegjësia 7,995 - 7,995 

Sigurimi i Garancioneve 2 1 1 

Sigurimi i përgjithshëm ndaj palëve të treta 21 10 11 

Sigurimi i shëndetit në udhëtim 291 - 291 

GJITHSEJ 9,632 341 9,291 

     
    31 Dhjetor 2020 

 
Detyrimet Bruto Ri-sigurimi i 

Detyrimeve    
Detyrimet Neto 

Sigurimet e Aksidenteve Personale 63   -    63  

Sigurimet shëndetësore 699   -    699  

Sigurimet e Automjeteve Kasko 427   160  267  

Sigurimet nga zjarri 355   307  48  

Sigurimet nga dëmet e tjera në pronë 290   135  155  

Auto përgjegjësia 8,259   2  8,257  

Sigurimi i Garancioneve 2   1  1  

Sigurimi i përgjithshëm ndaj palëve të treta 9   2  7  

Sigurimi i shëndetit në udhëtim 364   -    364  

GJITHSEJ 10,468  607  9,861  

 

Zhvillimi i dëmeve 

Tabelat në vijim tregojnë vlerësimet e përafërta të dëmeve të ndodhura kumulative, vetëm dëmet e njoftuara për 

secilin vit të aksidenteve të njëpasnjëshme në çdo datë raportimi, së bashku me pagesat kumulative deri më atë 

datë. 
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Viti i aksidentit 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Në fund të vitit të aksidentit 
625 888 1,115 1,491 1,659 2,034 1,886 4,490 4,933 6,131 4,540 4,324 2,821 2,682 3,160 4,509 4,880 5,631 4,340 6,037 68,174 

1 vit më vonë 681 1,013 1,232 1,795 2,215 2,500 2,379 5,219 5,827 6,131 4,841 4,797 3,305 3,135 3,722 4,871 5,146 6,215 4,526 - - 

2 vite më vonë 688 1,071 1,265 1,933 2,312 2,572 2,557 5,523 5,839 6,895 4,985 4,852 3,512 3,240 3,882 5,006 5,250 6,272 - - - 

3 vite më vonë 698 1,129 1,311 1,990 2,327 2,602 2,691 5,693 5,955 7,265 5,073 4,900 3,555 3,288 4,157 5,058 5,150 - - - - 

4 vite më vonë 700 1,218 1,340 1,953 2,439 2,655 2,787 5,795 6,024 7,331 5,119 4,889 3,653 3,467 4,147 5,041 - - - - - 

5 vite më vonë 
733 1,254 1,394 1,981 2,442 2,642 2,836 5,818 6,155 7,412 5,110 4,973 3,979 3,529 4,132 - - - - - - 

6 vite më vonë 
754 1,256 1,401 1,998 2,448 2,635 2,877 5,861 6,161 7,454 5,211 5,380 4,019 3,590 - - - - - - - 

7 vite më vonë 764 1,251 1,430 1,999 2,468 2,657 2,890 5,875 6,174 7,464 5,400 5,473 4,048 - - - - - - - - 

8 vite më vonë 756 1,257 1,455 1,998 2,478 2,649 2,910 5,873 6,356 7,823 5,442 5,488 - - - - - - - - - 

9 vite më vonë 760 1,257 1,457 1,999 2,504 2,638 2,901 5,890 6,430 7,872 5,445 - - - - - - - - - - 

10 vite më vonë 760 1,270 1,456 2,002 2,504 2,637 2,901 5,891 6,436 7,893 - - - - - - - - - - - 

11 vite më vonë 
761 1,270 1,458 1,999 2,490 2,628 2,871 5,883 6,411 - - - - - - - - - - - - 

12 vite më vonë 
764 1,266 1,458 1,997 2,491 2,645 2,862 5,969 - - - - - - - - - - - - - 

13 vite më vonë 764 1,266 1,458 1,994 2,496 2,670 2,862 - - - - - - - - - - - - - - 

14 vite më vonë 764 1,266 1,464 1,993 2,496 2,675 - - - - - - - - - - - - - - - 

15 vite më vonë 774 1,266 1,491 1,991 2,496 - - - - - - - - - - - - - - - - 

16 vite më vonë 771 1,268 1,491 1,991 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

17 vite më vonë 
770 1,316 1,491 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

18 vite më vonë 
770 1,294 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

19 vite më vonë 770 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vlerësimi aktual 770 1,294 1,491 1,991 2,496 2,675 2,862 5,969 6,411 7,893 5,445 5,488 4,048 3,590 4,132 5,041 5,150 6,272 4,526 6,037 83,581 

Pagesat kumulative (760) (1,268) (1,465) (1,988) (2,496) (2,640) (2,828) (5,849) (6,399) (7,551) (5,252) (5,127) (3,833) (3,265) (3,711) (4,871) (4,745) (5,691) (4,039) (4,632) (78,410) 

Rezerva për RBNS 10 26 26 3 - 35 34 120 12 342 193 361 215 325 421 170 405 581 487 1,405 5,171 

 
 
 
Në të mësipërmet përjashtohen dëmet kufitare dhe rezervat e fondit garancisë.
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E. Risku kreditor 

Kompania nuk ka ndonjë përqendrim të konsiderueshëm të riskut kreditor. Kompania ka politika që kufizojnë 

shumën e ekspozimit kreditor për çdo palë të vetme të kundërt. Ekspozimi maksimal i Kompanisë ndaj riskut 

kreditor përfaqësohet nga vlera kontabël e çdo pasurie financiare në Pasqyrën e pozicionit financiar. 

 31 Dhjetor 2021 31 Dhjetor 2020 

   

Paraja e gatshme dhe ekuivalentët e saj                     525  433 

Depozitat me afat                 2,767  4,379 

Investimet në obligacionet qeveritare               11,724  9,969 

Llogaritë e arkëtueshme të sigurimeve                     669  795 

Pasuritë e tjera 621 532 

EKSPOZIMET MAKSIMALE NDAJ RISKUT KREDITOR 16,306 16,108 

 

Depozitat me Afat dhe Paraja e Gatshme dhe Ekuivalentët e saj. Të gjitha depozitat me afat dhe paratë e 

gatshme të mbajtura në llogarinë rrjedhëse janë në bankat e licencuara të Republikës së Kosovës. Sidoqoftë, 

ekspozimi ndaj një banke të vetme nuk duhet të kalojë 30% të depozitave me afat sipas politikave të Kompanisë 

dhe rregulloreve të BQK-së. 

Investimi në letrat me vlerë qeveritare. Kompania ka përqendrim të konsiderueshëm në investimet e letrave me    

vlerë, pasi qe të gjitha investimet përfaqësojnë letra me vlerë qeveritare të emetuara nga Republika e Kosovës. 

Llogaritë e arkëtueshme të Sigurimeve. Kompania menaxhon në mënyrë aktive përzierjen e produkteve të saj 

për të siguruar që nuk ka ndonjë përqendrim domethënës të riskut kreditor. 
 
 

Struktura e vjetërsisë së llogarive të arkëtueshme të sigurimeve deri 31 Dhjetor 2021 dhe 2020 është si më 
poshtë: 

 
 

31 Dhjetor 2021 31 Dhjetor 2020 

Deri në 30 ditë                     374  423 

Prej 1 deri në 3 muaj                     179  131 

Prej 3 deri në 6 muaj                     219  99 

Mbi 6 muaj                     371  365 
   

Minus: provizioni i zhvlerësimit                   (474) (223) 

LLOGARITË E ARKËTUESHME TË SIGURIMEVE, 
NETO 

                    669  
795 

 
 

31 Dhjetor 2021 31 Dhjetor 2020 

As të vonuara e as të zhvlerësuara                     374  423 

Të vonuara por jo të zhvlerësuara                     769  595 

Të zhvlerësuara   

Minus: provizioni i zhvlerësimit                   (474) (223) 

LLOGARITË E ARKËTUESHME TË SIGURIMEVE, 
NETO                     669  

795 

 

Lëvizjet në provizion për zhvlerësimin e llogarive të arkëtueshme të primeve që janë vlerësuar për zhvlerësim 
kolektivisht janë si vijon: 
 

 2021 2020 

Që nga 1 Janari                     223  269 

Provizioni për zhvlerësim i njohur gjatë vitit                     251  84 

Të shlyera (Rikuperuar)                        -    (130) 

Më 31 Dhjetor                     474  223 
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F. Risku Tregtar 

Kompania merr përsipër ekspozimin ndaj risqeve tregtare. Risqet tregtare lindin nga pozicionet e hapura në (a) 

valutat e huaja dhe (b) pasuritë dhe detyrimet që mbajnë interes. Menaxhmenti përcakton kufijtë mbi vlerën e 

riskut që mund të pranohet, i cili monitorohet në baza ditore. Megjithatë, përdorimi i kësaj qasjeje nuk parandalon 

humbjet jashtë këtyre kufijve në rast të lëvizjeve të konsiderueshme të tregut. 

 

Risku i Normës së Interesit  

Ekspozimi i kompanisë ndaj riskut të interesit lidhet me depozitat e vendosura në bankat lokale tregtare. Depozitat 

janë të deponuara në bankat me reputacion. Kërkesat e papaguara dhe provizionet për primet e pa-fituara nuk janë 

drejtpërdrejtë të ndjeshme ndaj normave të interesit të tregut, sepse ato nuk janë të zbritura dhe nuk mbartin interes. 

 
 
31 Dhjetor 2021 

Deri në 6 
muaj  

6 muaj deri në 
1 vit 

Mbi 1 vit Që nuk bartin 
interes 

Gjithsej 

      

      

Paraja dhe ekuivalentët e saj 525 - - - 525 

Depozitat me afat 1,307 1,460 - - 2,767 

Investimet në letrat me vlerë të 
Qeverisë  

1,336 825 9,563 - 11,724 

Llogaritë e arkëtueshme të 
sigurimeve 

- - - 669 669 

Pasuritë e tjera - - - 621 621 

Gjithsej  3,168 2,285 9,563 1,290 16,306 

      
Rezervat bruto të dëmeve   - - - 9,632 9,632 

Huazimet dhe detyrimet e qirasë - 1,048 310 - 1,358 

Detyrimet e sigurimit dhe të tjera  - - - 1,093 1,093 

Gjithsej - 1,048 310 10,725 12,083 

 

 
31 Dhjetor 2020 

Deri në 6 
muaj 

6 muaj deri 
në 1 vit 

Mbi 1 vit Që nuk bartin 
interes 

Gjithsej 

      

      

Paraja dhe ekuivalentët e saj 433 - - - 433 

Depozitat me afat   513   2,678   1,188  - 4,379 

Investimet në letrat me vlerë 
të Qeverisë 

 756   201   9,012  - 9,969 

Llogaritë e arkëtueshme të 
sigurimeve 

- - - 795 795 

Pasuritë e tjera  - - - 532 532 

Gjithsej  1,702   2,879   10,200   1,327   16,108  

      

Rezervat bruto të dëmeve   - - - 10,468 10,468 

Huazimet dhe detyrimet e 
qirasë 

 -    480 1,221  -    1,701 

Detyrimet e sigurimit dhe të 
tjera  

 -     -     -    866 866 

Gjithsej - 480 1,221 11,334 13,035 

 

Risku i valutave të huaja 

Kompania nuk është e ekspozuar ndaj riskut të kursit të këmbimit sepse të gjitha transaksionet e saj kryhen në 

valutën vendase. 
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G. Risku i Likuiditetit 

Menaxhimi i kujdesshëm i riskut të likuiditetit nënkupton mbajtjen e mjaftueshme të parave të gatshme dhe 

ekuivalentëve të saj, pra, disponueshmëria e fondeve nëpërmjet linjave adekuate kreditore dhe aftësisë për të 

arkëtuar në kohën e duhur, brenda afateve të përcaktuara shumat e papaguara nga depozitat. 

 
31 Dhjetor 2021 Deri në 6 muaj 

6 muaj deri në 1 
vit 

 
Mbi 1 vit Gjithsej  

     

     

Paraja dhe ekuivalentët e saj 525 - - 525 

Depozitat me afat 1,307 1,460 - 2,767 

Investimet në letrat me vlerë të 
Qeverisë 

1,336 825 9,563 11,724 

Llogaritë e arkëtueshme të 
sigurimeve 

669 - - 669 

Pasuritë e tjera 621 - - 621 

Gjithsej 4,458 2,285 9,563 16,306 

     

Rezervat bruto të dëmeve   2,074 1,383 6,175 9,632 
Huazimet dhe detyrimet e qirasë - 1,048 310 1,358 

Detyrimet e sigurimit dhe të tjera  1,093 - - 1,093 

Gjithsej 3,167 2,431 6,485 12,083 

 

 
31 Dhjetor 2020 

 
Deri në 6 muaj 

 
6 muaj deri në 1 

vit 

 
 

Mbi 1 vit Gjithsej  
     

     

Paraja dhe ekuivalentët e saj 433 - - 433 

Depozitat me afat  513   2,678   1,188  4,379 

Investimet në letrat me vlerë të 
Qeverisë 

 756   201   9,012  9,969 

Llogaritë e arkëtueshme të 
sigurimeve 

795 - - 795 

Pasuritë e tjera - - 532 532 

Gjithsej 2,497 2,879 10,732 16,108 

     

Provizonet për dëmet pezull  4,285   1,552   4,632   10,468  
Huazimet  -     480   1,221   1,701  

Detyrimet e sigurimit dhe të tjerat   866  - -  866  

Gjithsej  5,150   2,032   5,853   13,035  

 

H. Menaxhimi i riskut të kapitalit 

Objektivat e Kompanisë gjatë menaxhimit të kapitalit janë që: 

• të mbrojnë aftësinë e saj për të vazhduar si një biznes i suksesshëm, në mënyrë që ajo të mund të vazhdojnë 

të ofroj kthim të investimeve për aksionarët dhe përfitime për palët e tjera të interesit, dhe 

• të mbajë një strukturë optimale të kapitalit për të ulur koston e kapitalit. 

Kërkesat e kapitalit monitorohen nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK). Më 31 Dhjetor 2021 

Kompania ishte në përputhje me kërkesat e kapitalit për shumën prej EUR 1,626 mijë mbi kufirin minimal të kërkuar. 
 

 31 Dhjetor 2021 31 Dhjetor 2020 
 EUR’000 EUR’000 
   

Kapitali në dispozicion sipas Rregullores së BQK-së 4,826 3,943 

Kapitali minimal i kërkuar 3,200 3,200 

Teprica/(Deficiti) 1,626 743 
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5. VLERËSIMI I VLERËS SË DREJTË 

Vlera e drejtë përfaqëson çmimin që do të pranohet nga shitja e një pasurie ose që do të paguhet për transferimin 

e një detyrimi në një transaksion të rregullt ndërmjet pjesëmarrësve të tregut në datën e matjes. Vlerat e drejta janë 

bazuar në supozimet e menaxhmentit sipas profilit të bazës së pasurisë dhe detyrimit. 

A. Instrumentet e sigurimit dhe financiare të matura me vlerën e drejtë 

Pasuritë financiare të matura sipas vlerës së drejtë në Pasqyrën e pozicionit financiar paraqiten në përputhje me 

hierarkinë e vlerës së drejtë. Kjo hierarki i përcakton pasuritë dhe detyrimet financiare të Kompanisë në tre nivele 

që bazohen në rëndësinë e të dhënave hyrëse të përdorura gjatë matjes së vlerës së drejtë të pasurive financiare. 

• Niveli 1: çmimet e kuotuara (jo të rregulluara) në tregjet aktive për pasuritë ose detyrimet identike; 

• Niveli 2: të dhënat e tjera hyrëse, përveç çmimeve të kuotuara, të përfshira në Nivelin 1 të cilat janë në 

dispozicion për vëzhgimin e pasurive ose detyrimeve, drejtpërdrejt (p.sh. si çmimet) ose indirekt (p.sh. të bëra 

nga çmimet), dhe 

• Niveli 3: të dhënat hyrëse mbi pasuritë ose detyrimet që nuk janë të bazuara në të dhënat e disponueshme 

për vëzhgimin e tregut 

Sa i përket datave të raportimit, Kompania ka instrumente financiare të matura me vlerën e drejtë, të cilat shpalosen 

në shënimin 5B. 

Pasuritë financiare të pa-matura në vlerën e drejtë 

Diferenca midis vlerës bartëse dhe vlerës së drejtë të atyre pasurive dhe detyrimeve financiare të cilat nuk janë 

paraqitur në Pasqyrën e pozicionit financiar me vlerën e tyre të drejtë janë si më poshtë: 

 
 

31 Dhjetor 2021 
 

31 Dhjetor 2020 
 Vlera bartëse  Vlera e drejtë Vlera bartëse  Vlera e drejtë 

Paraja dhe ekuivalentët e saj 525 525 433 433 

Depozitat me afat  2,767 2,767 4,379 4,379 

Llogaritë e arkëtueshme të sigurimeve 669 669 795 795 

Pasuritë e tjera  621 621 532 532 

Gjithsej 4,582 4,582 6,139 6,139 

Rezervat bruto të dëmeve   9,632 9,632 10,468 10,468 

Huazimet dhe detyrimet e qirasë 1,358 1358 1,701 1,701 
Detyrimet e sigurimit dhe të tjera  1,093 1093 866 866 

Gjithsej 12,083 12,083 13,035 13,035 

Menaxhmenti ka vlerësuar se paratë e gatshme dhe depozitat me afat, llogaritë e arkëtueshme të sigurimeve, 
llogaritë e tjera të pagueshme dhe provizionet e kërkesave përafrojnë vlerat e tyre kontabël kryesisht për shkak të 
maturitetit afatshkurtër të këtyre instrumenteve. 

B. Matja e vlerës së drejtë të pasurive financiare 

Ky shënim shpjegon gjykimet dhe vlerësimet e përafërta të bëra në përcaktimin e vlerave të drejta të pasurive jo-

financiare që njihen dhe maten me vlerën e drejtë në pasqyrat financiare. Kompania ka klasifikuar investimet në 

letrat me vlerë në nivelin 2. 
31 Dhjetor 2021 Niveli 1  Niveli 2  Niveli 3  Gjithsej 

     

     

Investimet në letrat me vlerë të Qeverisë - 11,724 - 11,724 

GJITHSEJ PASURITË FINANCIARE - 11,724 - 11,724 

 
31 Dhjetor 2020 Niveli 1  

 
Niveli 2  

 
Niveli 3  Gjithsej 

     

     

Investimet në letrat me vlerë të Qeverisë - 9,969 - 9,969 

GJITHSEJ PASURITË FINANCIARE - 9,969 - 9,969 

Teknikat e vlerësimit të përdorura për të përcaktuar nivelin 2 

Kompania përdor kurbën e normës së interesit për të përcaktuar vlerën e drejtë të bonove qeveritare. 
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6     PARAJA DHE EKUIVALENTËT E SAJ 

 

 31 Dhjetor 2021 31 Dhjetor 2020 

 EUR’000 EUR’000 

   

Llogaritë rrjedhëse në bankat lokale 525 433 

GJITHSEJ PARAJA DHE EKUIVALENTËT E SAJ 525 433 

 

7  DEPOZITAT ME AFAT 

 

 31 Dhjetor 2021 31 Dhjetor 2020 
 EUR’000 EUR’000 

   

Depozitat me afat në bankat komerciale lokale 2,447 4,099 

Depozita në Bankën Qendrore të Kosovës 320 280 

GJITHSEJ DEPOZITAT ME AFAT 2,767 4,379 

   

   
Maturimi i depozitave 2021 2020 

 EUR’000 EUR’000 

Maturimi brenda një viti                2,767    3,191 

Maturimi pas një viti - 1,188 

GJITHSEJ DEPOZITAT ME AFAT 2,767 4,379 

Depozitat me afat mbahen pranë institucioneve financiare vendore. Normat e interesit për depozitat me afat, gjatë 

vitit fiskal 2021 ishin nga 0.9% në 1.7% në vit (2020: 0.1% në 1.75% në vit). Në depozitë me afat është përfshirë 

interesi i përllogaritur në shumë prej EUR 17 mijë (31 Dhjetor 2020: EUR 17 mijë) 

Të ardhurat nga investimet prej EUR 285 mijë përbëhen nga: të ardhura nga interesi prej EUR 41 mijë të fituara 

nga llogaria rrjedhëse dhe depozitat në bankat dhe pjesa tjetër janë të ardhura nga interesi nga letrat me vlerë të 

qeverisë (shiko shënimin 22). Tatimi në burim prej 10% (2020: 10%) zbatohet në të ardhurat nga interesi në 

depozita me afat dhe mbahet nga bankat me pagesën e interesit për kompaninë. 

 

8 INVESTIMET NË LETRAT ME VLERË TË QEVERISË 
  31 Dhjetor 2021 31 Dhjetor 2020 

 EUR’000 EUR’000 
Obligacionet e Republikës së Kosovës  11,724 9,969 

GJITHSEJ INVESTIMET NË LETRAT ME VLERË 
TË QEVERISË  

11,724 9,969 

Obligacionet e Qeverisë së Kosovës me maturim variojnë nga 2 vjet deri në 10 vjet dhe kanë të ardhura që 

variojnë nga 0.8% - 6.08%. Të ardhurat nga interesi të njohura për vitin e përfunduar 2021 arritën në EUR 244 

mijë (2020: EUR 227 mijë). 
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9 LLOGARITË E ARKËTUESHME NGA SIGURIMI 

 

 31 Dhjetor 2021 31 Dhjetor 2020 
 EUR’000 EUR’000 
   

Llogaritë e arkëtueshme për produktet e obligueshme             286  124 

Llogaritë e arkëtueshme për produktet vullnetare             822  891 

Llogaritë e arkëtueshme për produktet prej Byrosë 
Kosovare të Sigurimeve 

              35  3 

          1,143  1,018 
  

 

Minus: Provizioni i zhvlerësimit           (474) (223) 

LLOGARITË E ARKËTUESHME TË SIGURIMEVE, 
NETO 

            669  795 

Llogaritë e arkëtueshme të sigurimeve janë shuma e detyruar nga konsumatorët për primin e sigurimit për kontratat 

e sigurimit të shitura gjatë rrjedhës së zakonshme të biznesit. Mbledhja e shumës pritet të bëhet brenda një viti ose 

më pak. Për vjetërsimin dhe lëvizjen e llogarive të arkëtueshme të sigurimeve në provizionin për zhvlerësim, 

referojuni shënimit 4 E. 

 
 

10  KOSTOT E SHTYERA TË BLERJES 

Kompania klasifikon shpenzimet e mëposhtme si kosto të shtyera të blerjes: 

 
 31 Dhjetor 2021 31 Dhjetor 2020 
 EUR’000 EUR’000 
   

Pagat e agjentëve dhe shpenzimet e lidhura 476 328 

Provizioni ndaj BQK-së              65  53 

GJITHSEJ SHPENZIMET E SHTYRA TË BLERJES 541 381 
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11 PRONA DHE PAJISJET 

 

 
Toka Ndërtesat 

dhe objektet 

Kompjuterë 
dhe pajisje të 

ngjashme 

Mobilet, 
orenditë e 

fiksuara dhe 
pajisjet tjera 

Veturat Gjithsej   
E drejta e 
përdorimit 

Gjithsej me 
të drejtën e 

përdorimit 

  EUR’000   EUR’000   EUR’000  EUR’000   EUR’000   EUR’000  EUR’000 EUR’000 

Më 1 Janar 2020         

Kostoja ose vlera e drejtë 1,044 2,206   42   351  -  3,643   224   3,867  

Shtesat  -  50   19   22  -  91   35   126  

Shitjet - - - - - -  (18)  (18) 

Më 31 Dhjetor 2020  1,044   2,256   61   373  -  3,734   241   3,975  

Shtesat  - - - 37 370 407 410 817 

Shitjet - - - - - - - - 

Më 31 Dhjetor 2021 1,044 2,256 61 410 370 4,141 651 4,792 

         

Zhvlerësimi i Akumuluar          

Më 1 Janar 2020 -  (322)  (25)  (322) -  (669)  (41)  (710) 

Zhvlerësimi për vitin  - (40)  (9)  (10) -  (59)  (65)  (124) 

Shlyerjet - -  -     -    -  -     14   14  

Më 31 Dhjetor 2020 - (362)  (34)  (332) -  (728)  (92)  (820) 

Zhvlerësimi për vitin 2020 - (41) (24) - - (65) (93) (158) 

Shlyerjet - - - - - - - - 

Më 31 Dhjetor 2021 - (403) (58) (332) - (793) (185) (978) 

Vlera kontabël neto:          

31 Dhjetor 2020  1,044 1,894 27 41 - 3,006 149 3,155 

31 Dhjetor 2021 1,044 1,853 3 78 370 3,348 466 3,814 

Më 31 Dhjetor 2021 dhe 2020, Kompania nuk ka pajisje të lëna peng si kolateral. Të gjitha pasuritë janë përdorur për aktivitetet operative të Kompanisë. Shumat e bartura që do 
duhej të njihen në rast se toka dhe ndërtesa do të deklaroheshin me kosto janë të paraqitura në tabelën më poshtë: 

 
 
 
 
  

 
31 Dhjetor 2021 31 Dhjetor 2020 

 
EUR’000 EUR’000 

Toka dhe ndërtesat   

Kosto 2,484 2,484 

Zhvlerësimi i akumuluar                   (303)                   (272) 

VLERA BARTËSE NË KOSTO   2,181 2,212 
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12 PASURITË E PAPREKSHME 

 

  Softuer 

  EUR’000 

   
Kosto 

  
Më 1 Janar 2020 

                     267 

Shtesat    20 

Më 31 Dhjetor 2020 
 287 

Shtesat              100  

Më 31 Dhjetor 2021             387   

  
Amortizimi i Akumuluar   
Më 1 Janar 2020 

           (235) 

Amortizimi për vitin 
 (6) 

Më 31 Dhjetor 2020   (241) 

Amortizimi për vitin 
             (41) 

Më 31 Dhjetor 2021            (282) 

Vlera kontabël neto:  
  

31 Dhjetor 2020   46 

31 Dhjetor 2021   105 
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13 PASURITË E TJERA 

 

 31 Dhjetor 2021 31 Dhjetor 2020 

 EUR’000 EUR’000 

   
Depozita për kartonin e gjelbër                                248  125 

Të arkëtueshmet nga risiguruesi (shënim 13 b)                                198  162 

Të arkëtueshmet për kërkesat në regres, neto (shënim 
13 b) 

                                 13  
24 

Të arkëtueshmet nga dëmet korresponduese                                105  43 

Parapagimet për furnizuesit e mallrave dhe shërbimeve                                   36  4 

Tatimi mbi vlerën e shtuar e arkëtueshme - 6 

Parapagimet për Byronë Kosovare të Sigurimeve - 110 

Të arkëtueshmet tjera 21 58 

GJITHSEJ PASURTË E TJERA  621 532 

 

Avanset e paguara paraqet paratë e depozituara (në formën e Garancisë) nga secila kompani sigurimi në Raiffeisen 

Bank në Kosovë. Shuma prej EUR 1,500 mijë është ndarë midis 12 kompanive të sigurimeve, EUR 125 mijë secila 

prej tyre. Shuma e parasë së gatshme e depozituar është rezultat i “Memorandumit të Mirëkuptimit” ndërmjet 

Shoqatës së Siguruesve Serb dhe Byrosë Kosovare të Sigurimeve si subjekte të autorizuara përgjegjëse për 

çështjet e sigurimit të automjeteve në juridiksionin e secilës Palë me lehtësimin e Këshillit të Byrosë dhe Njohjes 

Reciproke të Sigurimit të Përgjegjësisë Motorike ndaj Palëve të Treta (MTPL) dhe aranzhimet për përpunimin dhe 

pagesën e kërkesave/dëmeve. Pasuritë e tjera përfshijnë të arkëtueshmet nga risiguruesi, paradhëniet e bëra tek 

furnitorët dhe të arkëtueshmet e tjera. 

Gjatë 2021-tës një shumë shtesë për EUR 1,350 mijë është shpërndarë në mes të 11 kompanive të sigurimit, EUR 

123 mijë për secilën nga kompanitë përmes një vendimi të Byrosë Kosovare të Sigurimit. 

 

13 B. Të arkëtueshme nga risigurimi dhe të regresit të dëmeve 

  

 31 Dhjetor 2021 31 Dhjetor 2020 

 EUR’000 EUR’000 

   
Të arkëtueshme nga risiguruesi për komision 47 49 

Të arkëtueshme nga risiguruesi për dëmet 151 113 

Gjithsej 198 162 

   

Të arkëtueshmet për dëmet në regres bruto                                117  127 

Minus: Provizioni i zhvlerësimit                              (104) (103) 
Neto, Të arkëtueshmet për dëmet në regres më                                  13  24 

 
 

14 KAPITALI AKSIONAR 

 
Më 31 Dhjetor 2021 dhe 2020 Kompania është 100% në pronësi të Sava Re. Kapitali aksionar përbëhet nga: 
 

 31 Dhjetor 2021 31 Dhjetor 2020 

 EUR’000 EUR’000 

   
Kapitali aksionar i paguar në para të gatshme 7,228 7,228 

GJITHSEJ KAPITALI AKSIONAR 7,228 7,228 

 
Gjatë vitit që përfundoi më 31 Dhjetor 2020, kapitali aksionar u rrit me kontributin e parave të gatshme në vlerë prej EUR 
1,800 mijë.  
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 15   REZERVAT BRUTO TË DËMEVE 

 

 2021 2020 

 EUR’000 EUR’000 
   

Dëmet e Raportuara por jo të Paguara (RBNS)                        6,209  7,552 

Dëmet e Ndodhura që nuk janë Raportuar (IBNR)                        2,840  2,302 

Shpenzimet e trajtimit të dëmeve  583 614 

GJITHSEJ REZERVA BRUTO E DËMEVE MË 31 DHJETOR 9,632 10,468 

   

   
 2021 2020 

 EUR’000 EUR’000 

   
Më 1 Janar     

Detyrimet bruto të sigurimit për humbjet dhe shpenzimet e rregullimit 
të humbjeve 

10,468  9,245  

Të rikuperueshme nga risiguruesi (607) (432)    

Detyrimet neto të sigurimit për humbjet dhe shpenzimet e rregullimit 
të humbjeve 

9,861 8,813    

Humbjet dhe shpenzimet për rregullimin e humbjeve 7,541 6,285 

Humbjet dhe shpenzimet e paguara për rregullimin e humbjeve  (8,111)  (5,237)  

Detyrimet neto të sigurimit për humbjet dhe shpenzimet e rregullimit 
të humbjeve më 31 Dhjetor 

9,291  9,861   

Të rikuperueshme nga risiguruesi 341 607    

 REZERVAT BRUTO TË DËMEVE MË 31 DHJETOR  9,632  10,468  

Të përfshira në rezervat bruto të kërkesave/dëmeve janë rezervat për Sigurimet Kufitare dhe Fondin e Kompenzimit 

në shumë prej  EUR 1,256 mijë me 31 Dhjetor 2021 (31 Dhjetor 2020: EUR 1,614 mijë) 

16 REZERVAT BRUTO TË PRIMEVE 
 
Rezervat Bruto të Primeve përbëhen nga primet e pa fituara dhe rezervat e pa skaduara të rrezikut. Në tabelën e 
mëposhtme janë paraqitur PPF dhe RSR bazuar në linjat e biznesit: 
 

31 Dhjetor 2021      

 UPR URR 
            Rezervat e  

primeve 
UPR e 

risiguruesit 
UPR Neto 

Motorik  3,026 - 3,026  3,026 

Sigurimi shëndetësor 629 - 629  629 

Sigurimi i Pronës dhe kundër Zjarrit 341 30 371 289 82 

Primet kufitare – BKS 53 - 53  53 

Produktet e tjera 685 8 692 233 460 

Gjithsej 4,734 38 4,771 522 4,250 

      
31 Dhjetor 2020      

 UPR URR 
Rezervat e  

primeve 
UPR e 

risiguruesit 
UPR Neto 

Motorik  2,515 10 2,525 - 2,525 

Sigurimi shëndetësor 191 - 191 - 191 

Sigurimi i Pronës dhe kundër Zjarrit 417 6 423 382 41 

Primet kufitare – BKS 35 - 35 - 35 

Produktet e tjera 607 - 607 224 383 

Gjithsej 3,765 16 3,781 606 3,175 
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17 HUAZIMET 

 2021 2020 

 EUR’000 EUR’000 
Hua nga Sava Re 400                 1,042  

Borxhi i varur nga Sava Re 500                    500  

Detyrimet e qirasë 449                    141  

Interesi i pagueshëm 9 18 

GJITHSEJ HUAZIMET MË 31 DHJETOR 1,358                1,701  

   

 2021 2020 

 EUR’000 EUR’000 
Maturimi i huazimeve dhe detyrimeve të 
qirasë 

  

Pagesa brenda një viti 1,048 480  

Pagesa pas një viti 310 1,221  

GJITHSEJ HUAZIMET MË 31 DHJETOR 1,358 1,701  

 

BARAZIMI I BORXHIT NETO   
2021 

EUR ‘000 
2020 

EUR ‘000 

   

Paraja dhe ekuivalentët e saj                525                         433  

Huazimet e ripagueshme brenda një viti            (1,048)                      (480) 

Huazimet e ripagueshme pas një viti               (310)                   (1,221) 

BORXHI NETO              (833)              (1,268) 

   

 

31 Dhjetor 2020 
EUR ‘000 

 
Rjedhjet e 

parasë  
EUR ‘000  

 
Ndryshimet      
jo-monetare 

 
EUR ‘000  

 
31 Dhjetor 2021 

 
EUR ‘000 

     

Sava Re  1,542 (642) - 900 

 1,542 (642) - 900 

     

 

31 Dhjetor 2019 
EUR ‘000 

 
Rjedhjet e 

parasë 
EUR ‘000  

 
Ndryshimet      
jo-monetare 

 
EUR ‘000  

 
31 Dhjetor 2020 

 
EUR ‘000 

     

Sava Re  1,542 - - 1,542 

 1,542 - - 1,542 

     

Gjatë vitit 2019, kompania ka marrë hua të varur nga ndërmarrja mëmë në vlerë prej EUR 500,000, prej të cilave 

më parë ishte aprovuar nga Banka Qendrore si kapital shtesë për llogaritjen e Kapitalit Adekuat - Solvenca. E 

përfshirë në Kreditë nga Sava Re, është edhe një hua nga Kompania mëmë, përkatësisht në vlerë të mbetur prej 

EUR 400 mijë. Huamarrjet mbajnë normë interesi nga 0.9% në 3%. 

Kompania jep me qira zyrat dhe degët e saj. Kontratat e qirasë zakonisht bëhen për një periudhë fikse prej 1 deri 

në 7 vjet. Kompania ka përdorur në mesatare një normë zbritjeje prej 2.48%. Shpenzimet e interesit të njohura 

për detyrimin e qirasë për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2021 arrijnë në EUR 7 mijë (2020: EUR 4 mijë) 
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18 DETYRIMET NGA SIGURIMI DHE TË TJERA  

 

 
                     31 Dhjetor 2021 31 Dhjetor 2020 

 
EUR’000 EUR’000 

   

Risigurimi i pagueshëm 175 196 

Kostot e pagueshme ndaj blerjes së policave 108                              104  

Të pagueshmet ndaj BQK-së 51                                41  

Detyrimet ndaj policëmbajtësve 96                                82  

Të pagueshme ndaj furnitorëve 253                              135  

TVSH e pagueshme 91                                75  

Provizioni për bonus të pagave dhe paga të pagueshme 
të tjera 

81                                52  

Tatimi në burim për pagat e pagueshme 19                                15  

Kontributet pensionale të pagueshme 24                                20  

Dëmet korrespondente të pagueshme  41 - 

Të pagueshme tjera 50                                41  

Komisioni i shtyrë në risigurimin 104                              105  

GJITHSEJ DETYRIMET NGA SIGURIMI DHE TË 
TJERA 

1,093 866 

 
 

19 PRIMET E SHKRUARA BRUTO  

 

 2021 2020 
 EUR’000 EUR’000 

   

Sigurimet e Aksidenteve Personale 287               274  

Sigurimet shëndetësore 4,253            3,722  

Sigurimet e Automjeteve Kasko 1,029               868  

Sigurimet nga zjarri 401               491  

Sigurimet nga dëmet e tjera në pronë 279               511  

Auto përgjegjësia 6,268            4,958  

Sigurimi i Garancioneve 122               112  

Sigurimi i përgjithshëm ndaj palëve të treta 13                 31  

Sigurimi i shëndetit në udhëtim 915               405  

GJITHSEJ PRIME TË SHKRUARA BRUTO  13,567   11,372   

 

20 PRIMET E BARTURA TE RISIGURUESIT  

 

 2021 2020 

 EUR’000 EUR’000 

   

Sigurimet e Automjeteve Kasko 408 348 

Sigurimet nga Zjarri dhe forca natyrore 244 382 

Sigurimet nga dëmet e tjera në pronë 316 459 

Auto-përgjegjësia 107 70 

Sigurimi i përgjithshme ndaj palëve të treta 108 103 

Sigurimi i Garancioneve 6 18 

GHITHSEJ PRIMET E BARTURA TE RISIGURUESIT 1,189                                1,380 
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21 PJESA E SHPENZIMEVE PËR BYRONË KOSOVARE TË SIGURIMEVE  

 

Byroja Kosovare e Sigurimeve (“BKS”) administron sistemin për shitjen e sigurimeve të detyrueshëm të automjeteve 

me përgjegjësi ndaj palëve të treta (“CTPL”) në kufirin e Territorit të Kosovës për shoferët e automjeteve me targa 

të huaja që nuk posedojnë një sigurim të tillë, në emër të të gjitha kompanive të sigurimeve të licencuara në 

republikën e Kosovës. BKS i shpërndan secilës kompani të sigurimeve në baza mujore një pjesë të primeve bruto 

të marra dhe pjesën e tyre të kërkesës dhe shpenzimeve administrative. Përveç kësaj, kërkohet secila kompani e 

sigurimeve që të kontribuojë në BKS për Fondin e Garancisë të Kosovës (“FGK”). Roli i FGK-së është që të paguajë 

kërkesat/dëmet e sigurimeve që lidhen me aksidentet e shkaktuara nga automjetet e pasiguruara, automjetet e 

panjohura ose ngjarje të tjera të specifikuara. Në tabelën e mëposhtme është paraqitur kontributi i kompanisë për 

shpenzime administrative: 
 

 
2021 2020 

 EUR’000 EUR’000 

Pjesa e shpenzimeve për BKS-në 158 162 

PJESA E SHPENZIMEVE PËR BKS-në  158 162 

   

 
    22     TË ARDHURAT E INTERESIT 

 

 
2021 2020 

 EUR’000 EUR’000 
Të ardhurat nga interesi i depozitave  41 40 

Të ardhurat nga interesi i investimeve i letrave me 
vlerë 

244 
227 

GJITHSEJ TË ARDHURA FINANCIARE 285 267 

 

 

23 SHPENZIMET TJERA ADMINISTRATIVE  

 

 2021 2020 

 EUR’000 EUR’000 

   
Pagat 1,582 1,304 

Shpenzimet e borxheve të këqija 252 84 

Shpenzimet e zhvlerësimit dhe amortizimit 199 130 

Tarifat e mbikëqyrjes së BQK-së 190 159 

Shpenzime të tjera 168 165 

Shpenzimet e mirëmbajtjes 158 108 

Shpenzimet e marketingut 101 78 

Shpenzimet e qirasë 87 74 

Shpenzimet e zyrave 63 46 

Shpenzimet e përfaqësimit 36 5 

Shpenzimet e karburantit 33 20 

Shpenzimet e telekomunikacionit  27 25 

Shpenzimet komunale 27 22 

Shpenzimet e përfaqësimit 21 5 

Tarifat bankare 12 9 

Shpenzimet e trajnimeve 10 42 

GJITHSEJ SHPENZIMET ADMINISTRATIVE 2,966 2,276 
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24 TATIMI MBI TË ARDHURAT / TATIMI MBI PRIMET  

 

 2021 2020 

 EUR’000 EUR’000 

   

   
Tatimi mbi të ardhurat   104 104 

Tatimi i shtyrë   38 - 

GJITHSEJ TATIMI MBI PRIMET DHE TË 
ARDHURAT  

143 104 

 

Tatimi mbi të ardhurat. Kompanitë e Sigurimeve i nënshtrohen tatimit mbi fitimin me Ligjin e ri Nr. 06 / L-105 

"Për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave" e cila është e efektshme nga data 5 Gusht 2019. Në përputhje me 

Ligjin kompanive të sigurimeve u kërkohet të paguajnë taksën e të ardhurave të korporatave në masën 10% në 

fitimet e tyre të tatueshme. Shkalla e tatimit mbi të ardhurat e tatueshme të korporatave është fikse në 10%. 

Kompania ka raportuar humbje për periudhën. Në tabelën e mëposhtme është paraqitur barazimi i humbjeve para 

tatimit: 

 2021 2020 

 EUR’000 EUR’000 

   
Fitimi për vitin / (humbja) për periudhën 959 705 

Shkalla e tatimit në 10% 96 71 

   

Efekti tatimor i shumave që nuk janë të zbritshme (të tatueshme) 
në llogaritjen e të ardhurave të tatueshme   

245 85 

Efekti tatimor i shumave që janë të përjashtuara në llogaritjen e të  
ardhurave të tatueshme 

(236) (23) 

Humbjet tatimore të përdorura në vitin aktual - (128) 
Rregullimi i vitit aktual - 99 

   

Shpenzimi i tatimit mbi të ardhura /(Kreditimi) për vitin 105 104 

   
Diferenca në mes të vlerës së kontabilitetit dhe tatimeteve për PPE, RoA dhe 
detyrimet e qirase 

38 - 

   
Shpenzimi i tatimit 143 104 

 
Diferencat në mes të pasqyrave financiare sipas SNRF dhe legjislacionit tatimor në Kosovë rrisin diferencat e 
përkohshme në mes të vlerës bartëse të pasurive dhe detyrimeve për qëllime raportuese dhe për qëllime tatimore. 
Efekti tatimor i këtyre diferencave të përkohshme është kalkuluar në normën tatimore prej 10%.  

  
01 

Janar  
2021 

I ngarkuar në fitim ose 
humbje 

31 
Dhjetor 

2021 
Efekti tatimor i diferencës së përkohshme të zbritshme/(të 
tatueshme) 

   

Impiantet, prona dhe pajisje - 36 (36) 

Detyrimet e qirasë - 47 (47) 

Pasuritë me të drejtë të përdorimit - (45) 45 

(Detyrimi)/Aseti tatimor i shtyre - 38 (38) 
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25  ZOTIMET DHE KONTIGJENCAT 

 

Rastet gjyqësore 

Herë pas here dhe në rrjedhën normale të biznesit, ankesa ndaj Kompanisë mund të pranohen. Në bazë të 

vlerësimeve të veta dhe këshillave profesionale të brendshme dhe të jashtme, menaxhmenti është i mendimit se 

nuk do të shkaktohen humbje materiale në lidhje me pretendimet më të mëdha se provizionet që janë bërë në 

këto pasqyra financiare. 

 
  

 EUR’000  
   

 Provizionet Numri i rasteve 
Kërkesa të pazgjidhura deri më 31 Dhjetor 2020 3,658 515 
Kërkesa të pazgjidhura deri më 31 Dhjetor 2021 2,847 437 

   
Deri më 31 Dhjetor 2020 3,658 515 

Shtesat 402 110 
Rastet e zgjidhura (1,213) (188) 

Deri më 31 Dhjetor 2021 2,847 437 

 

Menaxhmenti i Kompanisë rregullisht analizon rreziqet potenciale që rezultojnë nga humbjet në lidhje me 
procedurat ligjore, së bashku me procedurat dhe llogaritë e arkëtueshme të mundshme ndaj Kompanisë, të cilat 
mund të lindin në të ardhmen. Megjithëse rezultati i këtyre çështjeve nuk mund të konstatohet gjithmonë me saktësi, 
menaxhmenti i kompanisë beson se nuk mund të lindin detyrime materiale mbi provizionet e rezervuara. 

Detyrimet kontingjente 

Kompania kishte detyrime kontingjente në lidhje me marrëveshjen e blerjes se ndërtesës në Pejë. Paditësi 
pretendon se marrëveshja e blerjes së ndërtesës nuk është e vlefshme. Kompania ka kundërshtuar detyrimin dhe 
po mbron veprimin e saj. Nuk është praktike të vlerësohet efekti i mundshëm i këtij pretendimi, por këshillat juridike 
tregojnë se nuk është e mundshme që të lind një përgjegjësi e rëndësishme. 

 

Detyrimet tatimore 

Pasqyrat financiare të Kompanisë për vitet që përfundojnë më 31 Dhjetor 2021 dhe 2020, nuk janë inspektuar nga 

autoritetet tatimore lokale. Kompania ka ndjekur të gjitha rregullat dhe rregulloret tatimore në llogaritjen e detyrimeve 

tatimore, megjithatë interpretimet tatimore sipas autoriteteve tatimore mund të ndryshojnë nga ato të përdorura nga 

Kompania. 
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26 TRANSAKSIONET ME PALË TË NDËRLIDHURA 

Një palë ndërlidhet me një subjekt ekonomik nëse, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nëpërmjet një ose 

më shumë ndërmjetësve, pala kontrollon, kontrollohet nga ose është nën kontroll të përbashkët me subjektin 

ekonomik, pala ka interes në subjektin ekonomik që i jep ndikim të rëndësishëm mbi subjektin, pala ka kontroll të 

përbashkët mbi subjektin ekonomik, pala është një bashkëpunëtor ose pala është anëtar i personelit kryesor 

menaxhues i subjektit ekonomik ose kompanisë mëmë. 

Kompania ka transaksione me palët e lidhura gjatë rrjedhës normale të aktiviteteve të biznesit. Tabela e mëposhtme 

paraqet volumin dhe bilancet nga transaksionet e palëve të lidhura që nga dhe për vitet e mbyllura më 31 Dhjetor 

2021 dhe 2020. 

 

31-Dhjetor-2021 
Të 

arkëtueshmet 
 Detyrimet 

Të 
ardhurat  

 Shpenzimet   Gjithsej  

            

Sava Re 906 1,188 960 1,030 4,084 

Primi i ceduar për periudhën - - - 994 994 

Riparimet e risiguruara për periudhën - - 749 - 749 

Komisioni i risiguruar - - 211 - 211 

Detyrimet për primin e ceduar - 175 - - 175 

Detyrimet tjera afatshkurtra - 909 - - 909 

Primi i pa fituar ndaj Sava Re 427 - - - 427 

Kërkesat e pazgjidhura ndaj Sava Re 285 - - - 285 

Risigurimi i detyrimeve të siguruara 194 - - - 194 

Shpenzimet e interesit - - - 36 36 

Të ardhurat e shtyra nga komisioni - 104 - - 104 

Illyria Life - - 20 - 20 

Të ardhurat nga shërbimet e qirasë - - 20 - 20 

Të arkëtueshmet nga shërbimet e ofruara - - - - - 

Kompensimet dhe përfitimet e menaxhmentit - - - 55 55 

Kompensimet për menaxhmentin - - - 55 55 

Gjithsej 906 1,188 980 1,085 4,159 

 

31-Dhjetor-2020 
Të 

arkëtueshmet 
 Detyrimet 

Të 
ardhura  

 Shpenzime   Gjithsej  

       

Sava Re  955   1,861   446   973   4,235  

Primi i ceduar për periudhën  -     -     -     934   934  

Riparimet e risiguruara për periudhën  -     -     259   -     259  

Komisioni i risiguruar  -     -     187   -     187  

Detyrimet për primin e ceduar  -     196   -     -     196  

Detyrimet tjera afatshkurtra  -     1,560   -     -     1,560  

Primi i pa fituar ndaj Sava Re  433   -     -     -     433  

Kërkesat e pazgjidhura ndaj Sava Re  360   -     -     -     360  

Risigurimi i detyrimeve të siguruara  162   -     -     -     162  

Shpenzimet e interesit  -     -     -     39   39  

Të ardhurat e shtyra nga komisioni  -     105   -     -     105  

Illyria Life - - 11 - 11 

Të ardhurat nga shërbimet e qirasë - - 11 - 11 

Të arkëtueshmet nga shërbimet e ofruara - - - - - 

Kompensimet dhe përfitimet e menaxhmentit - - - 49 49 

Kompensimet për menaxhmentin - - - 49 49 

Gjithsej 955 1,861 457 1,022 4,295 

27 NGJARJET PAS PERIUDHËS RAPORTUESE 

Pas 31 Dhjetorit 2021 deri në datën e këtyre pasqyrave financiare nuk ka ngjarje të tjera të axhustueshme për 

tu reflektuar në aspektin material në pasyqrat financiare.
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SHTOJCA I 

PASQYRAT PLOTËSUESE PËR VITIN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 2021 

1 MARGJINA E AFTËSISË PAGUESE 
 

 Tabela për Llogaritjen e Aftësisë Paguese 2021 2020 

  EUR’000 EUR’000 

1 Tabela e rezervave për kërkesa/dëme   

1.1 Kërkesat për dëmet e papaguara në fillim të periudhës             10,468  9,245 

1.2 Dëmet e paguara               7,500  5,236 

1.3 Kërkesat për dëmet e papaguara në fund të periudhës               9,632  10,468 

1.4 Humbjet e akumuluara (1.2 + 1.3) - 1.1               6,664  6,459 

1.5 Mesatarja e humbjeve të akumuluara               6,928  7,112 

 
    

2  Tabela e pjesës së kërkesave të ri-sigurimit    

2.1 Pjesa e ri-sigurimeve për kërkesat në pritje në fillim të periudhës 607 432 

2.2 Ri-sigurimet e pranuara 865 270 

2.3 Pjesa e ri-sigurimeve për kërkesat në pritje në fund të periudhës 341 607 

2.4 Pjesa e ri-sigurimeve për kërkesat e akumuluara 599 445 

 
    

2.5 Humbjet e akumuluara neto (kërkesat e mbajtura)               6,065  6,015 

2.6 Niveli i mbajtjes 91.01% 93.1% 

2.7 Mesatarja e nivelit të mbajtjes 89.70% 90.6% 

     

3 Bazuar në prime  2021 2020 

3.1 Primet e shkruara bruto             13,567   11,372  

3.2 Ndryshimet në prime                (968)  (286) 

3.3 Për Ql: 11,12,13 rritja e primeve për 50%   

3.4 Të tjera (tatimi dhe ri-sigurimi    

3.5 Gjithsej             12,599  11,086 

3.6 Shtresa e parë (e fiksuar në 10 milion)             10,000  10,000 

3.7 Shtresa e dytë (më shumë se 10 milion)                     -    - 

3.8 Përqindja e shtresës së parë (e fiksuar) 18% 18% 

3.9 Përqindja e shtresës së dytë (e fiksuar) 16% 16% 

3.10 Rezultatet bazuar në prime               2,017  1,838 

3.11 Niveli i mbajtjes 91% 93% 

3.12 Rezultati i aftësisë paguese bazuar në prime               2,017  1,838 

     

4  Bazuar në dëme    

4.1 Dëmet e akumuluara bruto (shiko tabelën e dëmeve)               6,928   7,112  

4.2 Shtresa e parë (e fiksuar)               7,000   7,000  

4.3 Shtresa e dytë   

4.4 Përqindja e shtresës së parë (e fiksuar) 26% 26% 

4.5 Përqindja e shtresës së dytë (e fiksuar) 23% 23% 

4.6 Shuma e shtresës së parë                 1,639  1,719 

4.7 Proporcioni neto dhe bruto i dëmeve të akumuluara 91% 93% 

4.8 Përqindja minimale   50% 50% 

5 Rezultati i aftësisë paguese bazuar në dëme               1,639  1,719 
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5 Aftësia e kërkuar paguese 2021 2020 

5.1 Bazuar në prime               2,017   1,838  

5.2 Bazuar në dëme               1,639   1,719  

5.3 Aftësia e kërkuar paguese               2,017   1,838  

5.4 Aftësia e kërkuar paguese për vitin paraprak               2,017   1,838  

5.5 Aftësia paguese bazuar në rritje prej 150%               3,025  2,757 

 

2 LLOGARITJA E KAPITALIT  
 

 Tabela për llogaritjen e Kapitalit  2021 2020 

  EUR’000 EUR’000 

I KAPITALI THEMELUES               3,714  2,898  

1 Kapitali aksionar i paguar i siguruesit në para të gatshme               7,228  7,228    

2 Rezervat e kapitalit (rezervat e njohura me ligj dhe rezervat e lira)                     -    -  

3 
Fitimet e akumuluara të transferuara pas zbritjes së dividendëve 
që duhet paguar 

            (3,514) 
(4,330)    

II ELEMENTET E ZBRITSHME NGA KAPITALI THEMELUES                       -     -    

1 Riblerja e aksioneve të veta                     -     -    

2 Investimet në pasuri (jo-materiale) të paprekshme;                     -     -    

3 Humbjet e transferuara dhe humbjet e vitit të tanishëm;                     -     -    

4 Diferenca midis rezervave për zbritje dhe pa zbritje                     -    -   

III KAPITALI SHTESË               1,535   1,616 

1 

Kapitali aksionar i siguruesit, i përbërë nga lëshimi i aksioneve 
preferenciale sipas shumës nominale të tyre të paguar në para të 
gatshme në kapitalin e siguruesit 

                    -    
 -  

2 Instrumentet e borxhit të varur                  500  500    

3 Rezervat e kapitalit të lidhura me aksionet preferenciale                     -     -  

4 Elementet e tjera                 1,035  1,116     

IV KAPITALI RREGULLATIV, (I - II + III)                5,249   4,514  

V ELEMENTET ZBRITËSE NË LLOGARITJEN E KAPITALIT                     -     -    

1 Pjesëmarrjet ose posedimet në pronësi të kompanive të tjera                     -     -    

2 Investimet në instrumentet e borxhit të varur                     -     -    

VI PASURITË JO-LIKUIDE                  423   571  

1 
Llogaritë e arkëtueshme të primeve dhe debitorët nga ri-sigurimi 
për më shumë se 90 ditë 

                   40  
 177  

2 Huazimet dhe llogaritë e arkëtueshme me palët e lidhura                    14   37  

3 
Debitorët dhe llogaritë e tjera të arkëtueshme, të cilat rrjedhin nga 
aktiviteti i sigurimit 

                    -    
 -    

4 Huazimet nga ndërmjetësit  dhe agjentët                     -     -    

5 
Shpenzimet e paguara 100% paraprakisht dhe pasuritë e shtyra  
tatimore 

                    -    
 -    

6 
Pasuritë e tjera, të pa përjashtuara nga ndonjë përgjegjësi ose 
detyrim 

                    -    
 -    

7 
Pasuritë e tjera të cilat nuk janë lehtësisht të konvertueshme në 
para të gatshme 

                    -    
 -    

8 Pasuritë e pa prekshme                    105   45  

9 Të tjera                  264   312  

VII PRONA NETO – KAPITALI I DISPONUESHËM (IV - V - VI)               4,826   3,943  

VIII FONDI I GARANCISË SIPAS LIGJIT               3,200  3,200    

IX KËRKESAT PËR KAPITAL SIPAS FONDIT TË GARANCISË               1,626  743 

X KËRKESAT PËR MBULIM TË AFTËSISË PAGUESE               1,801  1,186 

XI KËRKESA FINALE PËR RRITJE TË KAPITALIT                     -    - 
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3 PASURITË / INVESTIMET NË MBULIMIN E PROVIZIONEVE TEKNIKE 

 

 
Nr. 
 

Pasuritë / Investimet në mbulimin e provizioneve 
teknike 

Vlera aktuale e 
investuar 
EUR’000 

% e pasurive të 
lejuara për të 

mbuluar 
provizionet 

teknike 

Shuma e lejuar 
me rregullore 

EUR’000 

1 
Depozitat në bankat e licencuara në Kosovë gjatë 
3 muajve, (duke përjashtuar kapitalin themelues) 

              2,447  E pakufizuar           2,447  

2 Letrat qeveritare me vlerë               8,738            8,738  

3 Toka dhe Ndërtesat               3,190  

20% në gjithsej 
10% në 

investime 
individuale 

         1,676  

4 Paraja dhe ekuivalentët e saj                  525  3%                                         432  

5  
Llogaritë e arkëtueshme nga sigurimet, neto nga 
detyrimet 

                 198  E pakufizuar             198  

6 
Pjesa e ri-siguruesit në provizionet teknike, neto 
nga detyrimet 

                 863               863  

7 Interesi i vlerësuar i investimeve                  106  5%             106  

8 
Llogaritë e arkëtueshme nga aktivitetet siguruese, 
deri në 90 ditë 

                 519  
Deri në 20% të 

UPR 
            519  

9 Pasuritë e tjera fikse, të ndryshme nga pika 3.                  406  5%             406  

10 
Gjithsej investimet që mbulojnë provizionet 
teknike 

            16,991  
 

       15,384  

 

Nr. Provizionet Teknike 
 2021 

EUR'000  

1 Provizionet për primet e pa fituara dhe riskut te pasuksesshëm               4,734  
2 Provizionet për Humbjet dhe rregullimet e Humbjeve               9,632  
3 Provizionet e tjera teknike                    38  

4 Gjithsej shuma e nevojshme për të mbuluar provizionet teknike             14,404  

    

5 Pasuritë që mbulojnë provizionet teknike             15,384  

6 Gjithsej provizionet teknike               14,403  

7 Diferenca (5-6)                  981  

8 Mbulimi (5/6) 107% 

9 Mbulimi i nevojshëm sipas rregullores (6*100%)              14,403  

10 Teprica/Deficiti i pasurive (5-9)                  981  
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